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PRZEDMIOT REGULAMINU 
 
Niniejszy regulamin określa kryteria i warunki jakie należy spełnić w procesie naboru na ekspertów 

do projektu pn. „Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez 
wykorzystanie metod aktywizujących – The Baltic Sea without barriers – increasing eduactional 
chances for children and youth through student engagement methods”, zwanego dalej Projektem, 
który realizowany jest w ramach PROGRAMU EDUKACJA (komponent IV – Współpraca 
instytucjonalna) i finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, 2014-2021 oraz 
środków krajowych, numer projektu EOG/19/K4/W/0021 oraz procedury naboru.   

 
1. Przedmiotem regulaminu jest określenie kryteriów i warunków jakie należy spełnić w procesie 
naboru do projektu oraz przedstawienie procedury naboru.  

 
2. Projekt realizowany jest w okresie 01.06.2021- 31.05.2023 r. w Polsce i Norwegii.  
 
3. Projekt realizowany jest w partnerstwie z: 

Lider Projektu: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk 
Parter Projektu: Województwo Pomorskie - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku,  
ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk 
Partner Projektu: OsloMet Storbyuniversitetet, Faculty of Education and International Studies, 
Department of Vocational Teacher Education, St Olavs Plass, Postboks 4, 0130 Oslo, Norway 
Partner Projektu: Gronlands flytende bybondelag, Radhusgata 21, 0158 Oslo, Norway 
 

 
OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

 
CEL PROJEKTU: Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod nauczania oraz 
programu edukacyjnego z zakresu ochrony Morza Bałtyckiego dla różnych grup wiekowych odbiorców 
oraz młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualną i wzrokową także w połączeniu z ruchową. 

DZIAŁANIA PROJEKTOWE: spotkania projektowe, konferencja otwierająca, spotkania projektowe  
z ekspertami w Polsce i Norwegii, kursy dla nauczycieli, warsztaty dla uczniów, zajęcia wyjazdowe 
do szkół/placówek edukacyjnych, konferencja podsumowująca. Projekt kładzie nacisk na edukację 
praktyczną z zastosowaniem czynnie angażujących doświadczeń i eksperymentów.  
 
 

WARUNKI NABORU 

 
1. Swoją kandydaturę w naborze złożyć mogą osoby spełniające minimalne wymogi i deklarujące 
wypełnienie obowiązków określonych w nastepujących dokumentach stanowiących załącznik nr 1 do 
Regulaminu: 

 Wymagania i obowiązki – Ekspert 5 – NAUCZYCIEL SPP 
 
2. Na stanowisko ww. Eksperta wybrana zostanie jedna osoba.  

3. W przypadku dużej liczby zgłoszonych kandydatów (więcej niż 10 na stanowisko) Fundacja ma 
prawo do wcześniejszego zamknięcia naboru na stanowisko eksperta w projekcie.  
4. Lider i Partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych 

osoby trzeciej przez kandydata na eksperta w projekcie.   
5. Udział w projekcie w roli eksperta przewiduje wynagrodzenie dla eksperta zgodnie z wnioskiem 
projektowym oraz wytycznymi PROGRAMU EDUKACJA i MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2014-

2021.  
6. Z wybranym ekspertem podpisana zostanie umowa cywilno-prawna. Wybrany ekspert 
zobowiązany jest do podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o zgodzie na 
przetwarzanie danych osobowych i wykorzystania wizerunku.    
7. Od eksperta wymaga się dyspozycyjności pod rygorem rozwiązania umowy, o której mowa w 
punkcie 6.  
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8. Fundacja zapewnia pokrycie kosztów i/lub refundację kosztów ponoszonych przez eksperta  

w związku z podróżą na wydarzenia związane z wypełnianymi obowiązkami eksperta, określonymi w 
dokumentach, o których mowa w pkt 1, na trasie od miejsca zamieszkania do miejsca wydarzeń pod 
warunkiem udokumentowania poniesionych kosztów oraz na zasadach określonych  
w umowie z ekspertem. Kwota zwrotu obejmuje koszty dojazdu do miejsca wydarzenia i z powrotem 
i będzie pokrywana/refundowana do limitów wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu (20 
EUR/os. – podróż na wydarzenia w Polsce; 275 EUR/os. – podróż na spotkanie w Norwegii).  
9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie/wykluczenia z uczestnictwa w projekcie 

eksperta, na jego miejsce może zostać zaproszona osoba z listy rezerwowej.  
10. Po zrealizowaniu projektu ekspert otrzyma zaświadczenie o udziale w projekcie.  
 
 

PRZEBIEG NABORU 
 

1. Nabór prowadzony jest w dwóch etapach: 

 
Etap 1. – prowadzony będzie od dnia 11.10.2021 r. do dnia 18.10.2021 r. godz. 10.00 – obejmuje 
ocenę kwestionariuszy   

 W ramach etapu przyjmowane będą zgłoszenia kandydatur: przesyłane drogą elektroniczną 
na adres e-mail baltykbezbarier@ug.edu.pl  ze wskazaniem w tytule wiadomości naboru  
na stanowisko eksperta, o które ubiega się kandydat lub osobiście w siedzibie Fundacji  

ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk III p. pok. 311, lub przesłanie pocztą tradycyjną na adres 
siedziby Fundacji. Osobiste złożenie dokumentów jest możliwe w dni robocze (od 
poniedziałku do piątku) w siedzibie Fundacji w godzinach 8.00 – 15.00.  
UWAGA: DECYDUJE DATA WPŁYWU tj. data przesłania dokumentów elektronicznych  
na wskazany wyżej adres e-mail lub data dostarczenia dokumentów do siedziby Fundacji  
na wskazany wyżej adres.  

 Zgłoszenia kandydatur składają się z:  

1. uzupełnionego i podpisanego kwestionariusza dla eksperta, dostępnego na stronie 
projektu https://frug.ug.edu.pl/pl/projekty/projekty-realizowane/baltyk-bez-barier/ : 

           – Kwestionariusz – Ekspert 5 – NAUCZYCIEL SPP 
stanowiącego ząłacznik nr 2 do Regulaminu.  

         2. skanów dokumentów uzupełniających - potwierdzających wyksztacenie i doświadczenie  
             zawodowe oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności. 

 Przesłany kwestionariusz wraz z dokumentacją uzupełniającą podlegać będzie ocenie 

punktowej. Ocenie będą podlegać także dodatkowe elementy, które ujęto w kwestionariuszu.  
 Do drugiego etapu naboru zakwalifikowane będą osoby, które w oparciu o przesłane 

dokumenty uzyskają najwyższą punktację. Fundacja zastrzega dostęp do formularzy ocen 
tylko dla instytucji kontrolujących oraz finansujących projekt. Od decyzji Fundacji  
o niezakwalifikowaniu kandydata do drugiego etapu naboru Fundacja nie przewiduje 
odwołania.  

 Fundacja skontaktuje się telefonicznie lub mailowo z wybranymi kandydatami  
w celu umówienia terminu rozmowy kwalifikacyjnej w ramach drugiego etapu naboru.  

 Kwestionariusz wraz z dokumentami uzupełniającymi dostarczone/przesłane poza terminem 
określonym dla Etapu 1 powyżej nie podlegają ocenie.  

Etap 2. – prowadzony będzie od dnia 18.10.2021 r. godz. 10.00 do dnia 22.10.2021 r. 
 Etap drugi to rozmowy kwalifikacyjne on-line z wybranymi kandydatami, w celu wyłonienia 

osoby, która będzie pełniła funkcję eksperta w projekcie. 

 Rozmowy będą odbywały się przez platformę zoom/teams lub inną. 

 Ekspert zostanie wyłonieny na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.  
 
 

RODO 
 

Udział w naborze wiąże się z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, 

zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (załącznik nr 3 do Regulaminu). 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Fundacja zastrzega sobie prawo do odwołania i/lub zakończenia /zawieszenia naboru na każdym 
jego etapie bez podania przyczyny jak również wydłużenia terminu naboru na konkretne stanowisko 
eksperta jesli do upływu terminu nadsyłania zgłoszeń określonego dla Etapu 1 nie wpłynie żadne 
zgłoszenie. 

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu na każdym jego etapie. Informacja  
o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie Projektu.  
3. Regulamin obowiązuje od dnia 11.10.2021 r.   
4. Osobami udzielającymi informacji na temat naboru są: 
Joanna Jaszczołt, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, joanna.jaszczolt@ug.edu.pl,  
tel. 58 523 33 63 lub 69. 

Kamila Szmidt, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, kamila.szmidt@ug.edu.pl,  

tel. 58 523 33 63 lub 68. 
5. Fundacja zapewnia sobie prawo do zmiany określonych powyżej zasad naboru zwłaszcza  
w przypadku konieczności dostosowania go do wytycznych związanych z realizacją Projektu, w razie 
zmiany przepisów prawa lub w innych sytuacjach, których nie może przewidzieć.  
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