
 

 

 

 

REGULAMIN 

UCZESTNICTWA W PROJEKCIE TARCZA EDUKACYJNA 1.0 

 

§ 1 

Informacje o projekcie 

1. Projekt Tarcza Edukacyjna 1.0 (nr FEP/3876/01/2021) realizowany jest przez 

Fundację Edukacji Prawnej z siedzibą w Poznaniu, przy Al. Niepodległości 51/1, 61-

714 Poznań, wpisaną przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 

VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego oraz w rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000584989, posiadającą numer NIP: 

7831732979 oraz numer REGON: 362941995 – dalej zwana „Fundacją” 

2. Termin naboru Projektu: od 01.08.2021 r. do 07.09.2021 r.   

3. Termin realizacji Projektu: od 28.09.2021 r. do 30.11.2021 r.   

4. Projekt finansowany jest ze środków własnych Fundacji.   

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników/ Uczestniczek Projektu 

nazywanych dalej „Uczestnikami” oraz zasady uczestnictwa w Projekcie Tarcza 

Edukacyjna 1.0 zwanego dalej „Projektem”.   

2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników.   

3. Udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny, z zastrzeżeniem postanowień §7 

Regulaminu.   

§ 3 

Definicje pojęć 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:   

1. Uczestnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, biorącą udział w 

projekcie Tarcza Finansowa 1.0 finansowanym ze środków własnych Fundacji na 

podstawie umowy o udział w projekcie; 

2. Biuro projektu - Biuro Fundacji Edukacji Prawnej położone Al. Niepodległości 51/1, 

61-714 Poznań, adres e-mail: biuro@edukacjaprawna.pl ; 

3. Dokumentacja rekrutacyjna - komplet dokumentów składanych przez osoby 

aplikujące do udziału w projekcie.   

4. Komisja Rekrutacyjna - komisja powołana w celu weryfikacji i akceptacji 

dokumentów rekrutacyjnych.   
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§ 4 

Warunki uczestnictwa i zasady rekrutacji 

1. Uczestnikiem Projektu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność 

prawną prowadząca działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskie, 

dolnośląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie oraz ich pracownicy, która w dniu 

podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie zgłasza dobrowolnie chęć udziału w 

nim oraz spełnia następujące kryteria:   

• posiadanie statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu 

w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (dalej: „Załącznik I do rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014”); 

• prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa lubuskiego, 

dolnośląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i łódzkiego; 

dodatkowe kryteria premiujące:   

• deklaracja uczestnictwa we wszystkich modułach tematycznych Projekcie 

Tarcza Edukacyjna 1.0 wskazanych w § 6 ust 2 Regulaminu;   

• kolejność zgłoszeń w przypadku ograniczonej liczby miejsc;   

2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie, oprócz spełnienia kryteriów określonych w § 

4 pkt. 1 niniejszego Regulaminu, jest:   

a) złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie - wzór deklaracji uczestnictwa 

stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu,   

b) złożenie oświadczenia w zakresie przetwarzaniu danych osobowych – wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu,   

c) podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie Tarcza Edukacyjna 1.0 – wzór 

umowy stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu,   

3. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:   

a) zgłoszenie uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa w 

projekcie wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych – 

papierowo w Biurze Projektu lub elektronicznie przez stronę internetową 

www.tarczaedukacyjna.pl;  

b) wypełnienie przesłanej Dokumentacji Rekrutacyjnej; 

c) dokonanie oceny formalnej - sprawdzenie poprawności i kompletności 

złożonych dokumentów rekrutacyjnych;   

d) podjęcie decyzji o kwalifikacji uczestników, którą podejmie Komisja 

Rekrutacyjna w oparciu o kryteria wyboru;   

e) sporządzenie listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy rezerwowej; 

f) dodatkowy nabór, jeżeli nie zostanie zrekrutowana wymagana liczba 

uczestników.   

4. Każdy Uczestnik zakwalifikowany do Projektu zobowiązany jest do podpisania, 

najpóźniej w dniu rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia Umowy 

uczestnictwa w projekcie, czym ostatecznie potwierdza swój udział w Projekcie.   

http://www.tarczaedukacyjna.pl/


 
5. Maksymalna liczba Uczestników w projekcie wynosi 100 podmiotów. 

6. W momencie zakwalifikowania zakładanej grupy Uczestnik zostanie utworzona lista 

rezerwowa obejmująca 20 podmiotów. W przypadku rezygnacji Uczestnika z 

dalszego udziału w Projekcie, propozycję przystąpienia do udziału w Projekcie 

otrzyma podmiot znajdujący się na najwyższym miejscu na tej liście, która 

zobowiązana jest do potwierdzenia udziału w projekcie w ciągu 3 dni roboczych. W 

przypadku rezygnacji/braku potwierdzenia, kwalifikowana jest następny podmiot z 

listy rezerwowej.  

§ 5 

Prawa i obowiązki uczestników projektu 

1. Każdy Uczestnik ma prawo do:   

a) bezpłatnego udziału w zadeklarowanych formach wsparcia realizowanych w 

ramach Projektu;   

b) zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, w których uczestniczy.   

2. Każdy Uczestnik otrzyma:   

a) materiały promocyjne i szkoleniowe, wzory dokumentów, szablony i check listy;  

b) zaświadczenie potwierdzające udział w Projekcie.   

3. Każdy podmiot chcący wziąć udział w Projekcie zobowiązuje się do:   

a) podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie;   

b) podpisania Oświadczenia Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych;   

c) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;   

d) aktywnego udziału we wszystkich formach wsparcia w ramach Projektu;   

e) wzięcia udziału we wszystkich zadeklarowanych formach kształcenia;   

f) wypełnienia ankiet ewaluacyjnych oraz innych ankiet wynikających z wymogów 

Projektu;   

g) potwierdzania swojego uczestnictwa na liście obecności;   

h) bieżącego informowania o wszelkich zmianach dotyczących danych zawartych 

w Formularzu Zgłoszeniowym lub Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie.   

§ 6 

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie 

1. W ramach Projektu przewidziano formy wsparcia, których celem jest nabycie wiedzy 

i kompetencji z zakresu prawa gospodarczego przez przedsiębiorców z sektora MŚP 

z terenu województwa lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, 

zachodniopomorskiego.  

2. Powyższe efekty zostaną zrealizowane poprzez: 

a)  uczestnictwo w cyklu szkoleń/webinarów/warsztatów w ramach następujących 

modułów tematycznych:  

− Zasady rozliczeń tarcz finansowych i innych instrumentów pomocowych 

związanych z COVID-19 – co zaskakuje firmy, które otrzymały subwencję;  



 

− Zachwiana płynność finansowa – skuteczne instrumenty naprawcze i 

ochronne dla przedsiębiorstwa; 

− Odpowiedzialność członków organów spółek i wspólników, w tym jak 

chronić siebie i swój majątek; 

− Zgłaszanie nieprawidłowości i naruszeń prawa wewnątrz organizacji – 

nowe obowiązki dla przedsiębiorców i instytucji; jak wdrożyć system, aby 

wspierał właścicieli, Zarząd i Radę Nadzorczą; 

− Reorganizacja biznesu – przyjęcie optymalnych ram prawnych i 

podatkowych dla dalszej działalności, jak zmniejszać koszty prowadzonej 

działalności; 

b) pozyskanie wiedzy z przygotowanych na potrzeby realizacji Projektu Tarcza 

Edukacyjna 1.0 materiałów, wzorów dokumentów, szablonów i check list. 

§ 7 

Rezygnacja udziału w projekcie i konsekwencje braku uczestnictwa 

1. Deklarując zamiar udziału w projekcie Tarcza Edukacyjna 1.0 każdy uczestnik 

dokonuje wyboru form kształcenia w których zamierza wziąć udział. Uczestnik 

przyjmuje do wiadomości, że udział w projekcie Tarcza Edukacyjna 1.0 jest dla niego 

bezpłatny pod warunkiem udziału w 70% zadeklarowanych form kształcenia.  

2. Uczestnik zobowiązany jest poinformowania w formie pisemnej Fundacji, o 

niepodjęciu udziału lub rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie lub rezygnacji z 

uczestnictwa w poszczególnych formach kształcenia dostępnych w ramach Projektu, 

wraz z podaniem powodu, w terminie 3 dni od daty zaistnienia przesłanki będącej 

powodem rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie. 

3. W przypadku braku realizacji minimalnego poziomu uczestnictwa w formach 

kształcenia, o którym mowa w§7 ust 1 Regulaminu, uczestnik zobowiązany jest do 

zapłaty na rzecz Fundacji kwoty stanowiącej równowartość kosztów uczestnictwa w 

formach kształcenia, w których pomimo wcześniejszej deklaracji uczestnik nie wziął 

udziału: 

a) Zasady rozliczeń tarcz finansowych i innych instrumentów pomocowych 

związanych z COVID-19 – co zaskakuje firmy, które otrzymały subwencję – 

1890 zł netto;  

b) Zachwiana płynność finansowa – skuteczne instrumenty naprawcze i ochronne 

dla przedsiębiorstwa – 1890 zł netto; 

c) Odpowiedzialność członków organów spółek i wspólników, w tym jak chronić 

siebie i swój majątek – 1890 zł netto; 

d) Zgłaszanie nieprawidłowości i naruszeń prawa wewnątrz organizacji – nowe 

obowiązki dla przedsiębiorców i instytucji; jak wdrożyć system, aby wspierał 

właścicieli, Zarząd i Radę Nadzorczą – 1890 zł netto; 

e) Reorganizacja biznesu – przyjęcie optymalnych ram prawnych i podatkowych 

dla dalszej działalności, jak zmniejszać koszty prowadzonej działalności – 1890 

zł netto; 

4. Płatność kwot wskazanych w ust. 3 powyżej winna nastąpić w terminie 14 dni od 

dnia powiadomienia uczestnika o braku realizacji minimalnego poziomu uczestnictwa 

w formach kształcenia, o którym mowa w§7 ust. 1 Regulaminu. 

 



 
§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadkach spraw nie objętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa.   

2. Uczestnik zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany 

Regulaminu obowiązują od dnia opublikowania ich na stronie internetowej projektu 

www.tarczaedukacyjna.pl 

3. Wszelkie dokumenty rekrutacyjne przekazane Uczestnikowi projektu przez 

Uczestnika / Uczestniczkę nie podlegają zwrotowi.   

4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2021r. do dnia zakończenia Projektu.   

5. Aktualny Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej  

Projektu: www.tarczaedukacyjna.pl 

  

Załączniki:   

1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.   

2. Umowa uczestnictwa w projekcie.   

  

  

  

KIEROWNIK PROJEKTU 

……………………………………………………….…. 
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