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REGULAMIN PROJEKTU „III misja Uniwersytetu Medycznego  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” 
 

 Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
Podstawy realizacji Projektu III misja UMP 

 
1. Projekt „III misja UMP” realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie III.1 Kompetencje w 
szkolnictwie wyższym, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR POWR.03.01.00-00-T006/18-
00. 

2. Projekt III misja UMP zakłada podniesienie kompetencji w zakresie zapobiegania wykluczeniu 
społecznemu i edukacji 3000 osób (1882K) ze społeczności lokalnej, nie funkcjonujących w 
systemie akademickim w latach 2019-2021. 
Grupa docelową jest:  
- 900 uczniów szkół ponadgimnazjalnych,  
- 1800 uczniów szkół podstawowych,  
- 300 osób dorosłych -nieformalnych opiekunów osób starszych z województwa wielkopolskiego. 

4. W ramach projektu będą realizowane 3 zadania – programy edukacyjne: 
ZAD. 1  Zrozumieć starość - Program edukacyjny dla seniorów i opiekunów osób starszych 
ZAD. 2 Medycyna w liceum - Program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
ZAD. 3 Chemia w stomatologii - Program edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych 
5.   Projekt realizowany jest na terenie woj. wielkopolskiego. 
6. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości 
szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych  na lata – 2014-2020”, Organizator 
podejmuje w projekcie działania mające na celu stosowanie zasad dyskryminacji i równości szans.  

 
§ 2 

Definicje i pojęcia ogólne 
 

Występujące w Regulaminie pojęcia oznaczają: 
1. Projekt – Projekt III misja UMP realizowany przez Uniwersytet Medyczny im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie III.1 Kompetencje 
w szkolnictwie wyższym, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.01.00-00.T006/18-00 

2. Uczelnia – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 
Poznań. 

3. Biuro Projektu – Coll. Maius, siedziba Wnioskodawcy w Poznaniu, ul. Fredry 10, pok. 145-147 
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4. Organizator – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-
701 Poznań. 

5. Uczestnik projektu - uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, uczeń szkoły podstawowej, osoba dorosła 

-nieformalny opiekun os. starszych z woj. wlkp., zakwalifikowany do udziału w Projekcie. 
6. Grupa uczestnicząca w projekcie – grupa szkolna zgłoszona i zakwalifikowana do udziału w 

projekcie, składająca się z uczniów w wieku 13-14 lat (VII-VIII klasa szkoły podstawowej) lub 15-19 
lat (I-IV klasa szkoły ponadgimnazjalnej). 

7. Nauczyciel/opiekun grupy – osoba sprawująca opiekę nad grupą i zapewniająca kontakt 
koordynatora projektu ze szkołą i uczestnikami projektu. 

8. Dokumenty projektowe – komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania Kandydata do 
udziału w projekcie; 

9. Regulamin – niniejszy dokument określający cel i ogólne zasady realizacji zajęć w ramach 
Projektu. 

10. Beneficjent ostateczny – osoba lub instytucja, korzystająca z form wsparcia w ramach Projektu, to 
jest osoba dorosła z terenu woj. wielkopolskiego, uczeń, rodzic, szkoła i organizator. 

 
§ 3 

Cele aktywności realizowanych w ramach Projektu 
 
1.  Cel główny projektu "III misja Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu" 

podniesienie kompetencji kluczowych komunikacyjnych, analitycznych, zawodowych w zakresie 
zapobiegania wykluczeniu społecznemu i edukacji 2700 osób (1509K) ze społeczności lokalnej, nie 
funkcjonujących w systemie akademickim w latach 2019-2021. 

2.  Cele szczegółowe: 
- wzrost aktywizacji społ. 270(180K) nieformalnych opiekunów osób starszych poprzez nabycie 

wiedzy dotyczącą opieki nad osobami starszymi 
- podniesienie kompetencji 270 (180K)nieformalnych opiekunów osób starszych w zakresie wiedzy 

ogólnej i specjalistycznej dotyczącej opieki nad osobami starszymi 
- podniesienie kompetencji w zakresie wiedzy ogólnej i rozszerzenie zainteresowań w zakresie nauk o 

życiu u 810 (535K) uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
- pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej 1620(794K) uczniów SP poprzez udział w 

warsztatach edukacyjnych dotyczących chemii w stomatologii 
 

§ 4 
Czas trwania Projektu 

 
1. Organizacja zajęć w ramach Projektu przewidziana jest w okresie od: 1.01.2019 do 31.08.2021 
2. Projekt zakłada przeprowadzenie w ciągu 3 lat: 

 30h warsztatów dla 300 osób, opiekunów seniorów będących dorosłymi dziećmi i wnukami  
w celu uzupełnienia kompetencji w zakresie profesjonalnej pomocy osobom starszym,  

 wykładów w dwóch edycjach po 450 uczniów w każdej, dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych; realizacja: zajęcia laboratoryjne dla 48 grup uczniów z dwunastu 
szkół ponadgimnazjalnych  w każdej edycji, w dwóch grupach tematycznych w celu 
rozwijania medycznych zainteresowań uczniów. 
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 praktycznych zajęć warsztatowych dla 1800 osób uczniów szkół podstawowych – 80h, 
zajęcia mają na celu podniesienie kompetencji z zakresu wiedzy ogólnej i rozszerzenie 
zainteresowań w zakresie nauki o zdrowiu.  

 
 

II. Zasady udziału w Projekcie 
 

§ 5 
Zgłoszenie do Projektu 

 
1. Aby ubiegać się o przyjęcie do Projektu, uczestnik musi spełnić następujące warunki: 

 
ZAD 1. Zrozumieć starość - Program edukacyjny dla seniorów i opiekunów osób starszych 
Kryteria: 
- osoba dorosła zamieszkała na terenie woj. wielkopolskiego 
- nieformalny opiekun osoby starszej z województwa wielkopolskiego  
- osoba nie posiadająca formalnego wykształcenia w zakresie opiekuna osób starszych 
- proporcje 66%K -200 osób 
- kolejność zgłoszeń 
 
ZAD. 2 Medycyna w liceum - Program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
Kryteria: 
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych LO klasa o profilu biologiczno-chemicznym/ medycznym 15-19 
lat (1-4 klas) z terenu woj. wielkopolskiego  
- zgłoszenie całej klasy z listą uczniów 
- proporcje 67%K -594 osoby 
- kryteria premiujące: szkoła objęta patronatem UMP 
- kryteria premiujące: grupa w której przynajmniej jedna osoba spełnia kryterium niepełnosprawności 
1p. (potwierdzenie poprzez udostępnienie wglądu do orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w 
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U.2018.511 t.j..) lub orzeczenia albo innego dokumentu, o którym 
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2018.1878 t.j.. 
lub oświadczeniem) 
- kolejność zgłoszeń 
 
ZAD. 3 Chemia w stomatologii - Program edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych 
- uczniowie szkół podstawowych 13-14 lat (6-7 klasy) 
- szkoły z terenu Poznania i powiatu poznańskiego 
- zgłoszenie całej klasy z listą uczniów 
-proporcje 49%K -882 osoby  
- kryteria premiujące: grupa w której przynajmniej jedna osoba spełnia kryterium niepełnosprawności 
1p. (potwierdzenie poprzez udostępnienie wglądu do orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w 
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018.511 t.j.) lub orzeczenia albo innego dokumentu, o którym 
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mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2018.1878 t.j.. . 
lub oświadczeniem) 
- kolejność zgłoszeń 
 

 
§ 6 

Rekrutacja do Projektu 
 

1. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans, w tym płci 
jawności i przejrzystości. 

2.   Rekrutacja prowadzona będzie na terenie woj. wielkopolskiego.  
3. Informacje dotyczące terminów, sposobów rekrutacji oraz dokumentów projektowych będą 

zamieszczone w ogłoszeniu o warunkach rekrutacji. Wszystkie informacje zamieszczone będą na 
stronie internetowej Projektu (www.ump.edu.pl). 

4. Rekrutacja do Projektu odbywa się poprzez pobranie ze strony Projektu www.ump.edu.pl 
formularza zgłoszeniowego (dostępnego w dniu otwarcia rekrutacji) i: 

a) przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres projektu Dział Nauki, 
Innowacji i Zarządzania Projektami, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w 
Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań lub inny podany w ogłoszeniu o naborze. 

b) złożenie  wypełnionego formularza zaadresowanego do Biura Projektu: 
Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań. 
c) Przesłanie  wypełnionego formularza zaadresowanego do Biura Projektu: „III Misja Uniwersytetu 

Medycznego w Poznaniu”, Coll. Maius w Poznaniu, ul. Fredry 10 Poznań.  
Liczy się data wpływu dokumentu. 
5. Dokumenty projektowe należy wypełnić w sposób czytelny. 
6. Pod uwagę nie będą brane karty wypełnione błędnie lub nie w pełni. 
7. Przystępując do rekrutacji Uczestnik deklaruje akceptację Regulaminu Projektu. 
8.  Wyniki rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej Uczelni. Zostanie opublikowana 
lista zakwalifikowanych grup. Dodatkowo opiekunowie zakwalifikowanych grup otrzymają 
powiadomienie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia. 
9. W przypadku zakwalifikowania do udziału w Projekcie,  w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od 
ogłoszenia wyników rekrutacji, Uczestnik dostarczy organizatorom oryginał karty zgłoszenia oraz 
wymagane dokumenty projektowe każdego uczestnika  w tym: 

 Deklarację uczestnictwa w projekcie 

 Oświadczenie uczestnika projektu 

 Formularz osobowy uczestnika projektu 

 Zgodę na przetwarzanie wizerunku 

 Oświadczenie o byciu nieformalnym opiekunem osoby starszej z województwa 
wielkopolskiego  (dot. zad 1) 

 Oświadczenie o nieposiadaniu formalnego wykształcenia w zakresie opiekuna osób starszych 
(dot. zad. 1 ) 

 Oświadczenie szkoły o umożliwieniu przeprowadzenia na swoim terenie zajęć dla 
dzieci/młodzieży (dotyczy zad. 2,3)  

http://www.ump.edu.pl/
http://www.ump.edu.pl/
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11. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania proporcji uczestników w celu osiągnięcia 
wskaźnika w projekcie. 
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału uczestnika w przypadku przekroczenia 
wskazanych proporcji. 
13. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres  Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami, Uniwersytet Medyczny im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań. o rezygnacji z udziału w Projekcie 
w terminie najpóźniej do 5 dni roboczych przed pierwszym spotkaniem projektowym. W przypadku 
późniejszej rezygnacji lub niestawienia się na zajęcia Organizator może pociągnąć Uczestnika do 
odpowiedzialności finansowej i pokrycia poniesionych kosztów. 
14. Etapy rekrutacji: 
I. Złożenie formularza. 
II. Weryfikacja kwalifikowalności grupy pod kątem kryteriów dostępu, formalnych: 
a) ocena spełniania kryteriów dostępu - spełnianie wszystkich warunków stawianym Uczestnikom 

Projektu, 
b) ocenia formalna - weryfikacja kompletności zgłoszenia. 
III. Weryfikacja kryteriów premiujących (w przypadku równorzędnej ilości punktów pod uwagę będzie 

brana kolejność zgłoszeń) 
IV. Utworzenie listy uczestników i listy rezerwowej (zad. 1 do 10 os, zad. 2, 3 max. 2 klasy dodatkowo) 

i poinformowanie Uczestników. 
 
 

§ 7 
Udział w projekcie 

 
1. Udział we wszystkich zajęciach Projektu jest bezpłatny. 
2. Uczestnicy zobowiązani są do udziału w zajęciach zgodnie z przekazanym podczas pierwszych 

zajęć harmonogramem. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu, przy 
jednoczesnym poinformowaniu uczestników najpóźniej 5 dni terminem.  

3. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem na zajęcia. 
4. W przypadku zadania 2, 3 szkoła zgłaszająca grupę zobowiązana jest do ustalenia 

przedstawicielem organizatora Projektu terminów zajęć, oraz zapewnienia na czas zajęć, 
które mają odbywać się w szkołach odpowiedniej Sali. 

5. Każdy uczestnik podczas zajęć otrzymuje pakiet materiałów edukacyjnych i na zakończenie 
certyfikat za potwierdzeniem odbioru. 

6. Uczestnik zadania nr 1 w ramach zajęć otrzyma bezpłatny catering oraz poradnik za 
potwierdzeniem odbioru. 

7. Nauczyciele/opiekunowie grup oraz dorośli Uczestnicy Projektu zobowiązują się do 
wypełniania list obecności, odbioru materiałów, certyfikatów i kontaktu z koordynatorami 
projektu. 

8. Każdy Uczestnik Projektu (lub opiekun prawny w przypadku uczestników niepełnoletnich) 
zobowiązany jest do wypełnienia kompletnego zestawu dokumentów projektowych i 
podania w nich swoich (lub dziecka) aktualnych danych osobowych powierzonych do 
przetwarzania oraz do niezwłocznego informowania Organizatora o wszelkich zmianach w/w 
danych. 
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9. Udział w zajęciach jest obowiązkowy. 
10. Wymagana jest frekwencja, co najmniej 80% obecności. Nieobecność musi zostać 

usprawiedliwiona pisemnie (np. zwolnienie lekarskie.)  
11. W przypadku przerwania udziału w projekcie i jeżeli nie zostanie zrealizowana przewidziana 

frekwencja, Uczestnik może być pociągnięty do odpowiedzialności finansowej, pokrycia 
kosztów organizacji zajęć w sytuacji, gdy Organizator zostanie pociągnięty do takiej 
odpowiedzialności przez Instytucję Pośredniczącą. 

 
 

V. Postanowienia końcowe 
§ 8 

 
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma Umowa, 
Umowa o dofinansowanie Projektu nr: POWR.03.01.00-00-T006/18-00 oraz przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

§ 9 
 

Załączniki do niniejszego Regulaminu: 
1. Deklarację uczestnictwa w projekcie 
2. Oświadczenie uczestnika projektu 
3.   Formularz osobowy uczestnika projektu 
4.   Zgodę na przetwarzanie wizerunku 
5.   Oświadczenie o byciu nieformalnym opiekunem osoby starszej z województwa wielkopolskiego  
(dot. zad 1) 
6.   Oświadczenie o nieposiadaniu formalnego wykształcenia w zakresie opiekuna osób starszych 
(dot. zad. 1 ) 
7.  Oświadczenie szkoły o umożliwieniu przeprowadzenia na swoim terenie zajęć dla dzieci/młodzieży 
(dotyczy zad. 2,3) 
 
Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. 
 

§ 10 
 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.02.2019 r. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 
3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej i przekazania aktualnej treści Uczestnikom 
Projektu. 
4. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Projektu, a także do wglądu w Biurze 
Projektu - Coll. Maius, siedziba Wnioskodawcy w Poznaniu, ul. Fredry 10, pok.145-147 Poznań.  


