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REGULAMIN PROJEKTU 

 

BIO-TECH TRANSFER 

STAŻE I SZKOLENIA BIOTECHNOLOGICZNE W INNO-GENE S.A.  

 

 

§ 1.  

Informacje ogólne 

 

Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie  

pt. ,,Bio-Tech Transfer. Staże i szkolenia biotechnologiczne w INNO-GENE S.A.” 

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym 

przez Europejski Fundusz Społeczny. 

 

§ 2.  

Definicje 

 

a. Projekt – projekt pt. „Bio-Tech Transfer. Staże i szkolenia biotechnologiczne  

w INNO-GENE S.A.” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII 

Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy,  Poddziałanie 8.2.1 

Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw,  nr projektu POKL.08.02.01-

30-006/11),  

b. Beneficjent pomocy – pracownicy naukowi jednostek naukowych, pracownicy 

naukowo-dydaktyczni uczelni (w rozumieniu Ustawy z dnia 25 lipca 1985 r.  

o jednostkach badawczo-rozwojowych: Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993, art. 33 

lub zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: Dz. U. z 2005 Nr 

164, poz.  1364 art. 110 i 114) dziedziny biotechnologii medycznej, rolniczej 

i przemysłowej, zatrudnieni w wielkopolskich jednostkach naukowych lub badawczo 

- rozwojowych na stanowisku asystenta, adiunkta lub profesora, 

c. Uczestnik Projektu – pracownik naukowy jednostki naukowej, pracownik 

naukowo-dydaktyczny uczelni (w rozumieniu Ustawy z dnia 25 lipca 1985 r.  

o jednostkach badawczo-rozwojowych: Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993, art. 33 

lub zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: Dz. U. z 2005 Nr  
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164, poz.  1364 art. 110 i 114) z dziedziny biotechnologii medycznej, rolniczej  

i przemysłowej, zatrudniony w wielkopolskiej jednostce naukowej lub badawczo – 

rozwojowej na stanowisku asystenta, adiunkta lub profesora, 

d. Organizator Projektu – projekt realizowany jest przez INNO-GENE S.A. ul. Rubież 

46, 61-612 Poznań, 

e. Biuro projektu – siedziba Organizatora projektu przy ul. Mickiewicza 31, 60-835 

Poznań,  

f. Dane kontaktowe: tel. 61 646 85 92, tel. kom. 517 818 508.  

 

§ 3.  

Terytorialny i czasowy zakres Projektu 

 

Projekt jest realizowany w okresie od 1 października 2011r. do 30 marca 2012r.  

na terenie województwa wielkopolskiego.  

 

§ 4.  

Cel Projektu 

 

Głównym celem Projektu jest wsparcie procesu transferu technologii i komercjalizacji 

wyników B+R w formie spółek spin off/out wśród wielkopolskich pracowników jednostek 

naukowych i pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni z dziedziny biotechnologii 

poprzez organizację dla nich staży i szkoleń biotechnologicznych w INNO-GENE S.A. 

 

§ 5.  

Grupa docelowa Projektu 

 

Grupę docelową Projektu stanowi 36 osób (w tym 20 kobiet), będących pracownikami 

naukowymi jednostek naukowych, pracownikami naukowo-dydaktyczni uczelni  

(w rozumieniu Ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych:  

Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993, art. 33 lub zgodnie z przepisami Ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym: Dz. U. z 2005 Nr 164, poz.  1364 art. 110 i 114) dziedziny 

biotechnologii medycznej, rolniczej i przemysłowej, zatrudnieni w wielkopolskich  
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jednostkach naukowych lub badawczo - rozwojowych na stanowisku asystenta, adiunkta 

lub profesora oraz zamieszkującymi województwo wielkopolskie w myśl kodeksu 

cywilnego. 

§ 6. 

Zakres wsparcia w projekcie 

 

1. W ramach projektu utworzonych zostanie 6 grup 6 osobowych, z których każda 

realizować będzie cykl składający się z 5 dni szkoleń teoretycznych i 5 dni stażu 

praktycznego,  

2. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w postaci szkoleń z zakresu:  

 Metod oceny potencjału komercyjnego i zasad oceny ekonomicznej 

wartości innowacyjnego przedsięwzięcia biotechnologicznego, 

 Wyboru drogi komercjalizacji wyników prac B+R w sektorze biotechnologii  

i zasad budowania strategii komercjalizacji innowacyjnego przedsięwzięcia 

biotechnologicznego, 

 Zarządzania własnością intelektualną i problemów prawnych komercjalizacji 

innowacyjnego przedsięwzięcia biotechnologicznego, 

 Zagadnień prawnych organizacji i funkcjonowania innowacyjnych 

biotechnologicznych laboratoriów medycznych i mikrobiologicznych, 

 Możliwych źródeł finansowania innowacyjnych przedsięwzięć 

biotechnologicznych.  

3. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w postaci staży z zakresu:  

 Metody Real-Time PCR, 

 Sekwencjonowania DNA, 

 Identyfikacji pokrewieństwa, 

 Metody multiplex-PCR i DPO-PCR, 

 Mikromacierzy DNA typu SNP. 

4. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie z zakresu przygotowania planu komercjalizacji    

przedsięwzięcia biotechnologicznego,  

5. Plany komercjalizacji przygotowane przez uczestników projektu, po uprzednio 

podpisanej umowie o poufności, podlegać będą ocenie komisji ekspertów, składającej się  

z członków zarządu INNO-GENE S.A.  

6. Plan komercjalizacji oceniony najwyżej, za zgodą jego autora, poddany zostanie  
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specjalistycznej analizie rynkowej a jego autor będzie miał możliwość nawiązania 

współpracy z INNO-GENE S.A. celem komercjalizacji przedsięwzięcia.  

7. Wraz z uczestnictwem w projekcie uczestnicy otrzymują: 

a. Materiały szkoleniowe; 

b. Wyżywienie, na które składają się przerwy kawowe oraz lunch, 

8. Wraz z zakończeniem udziału w projekcie uczestnicy otrzymają: 

a. Certyfikat ukończenia udziału w projekcie.  

 

§ 7.  

Kryteria i warunki uczestnictwa 

 

1. Nabór uczestników do udziału w Projekcie odbywać się będzie w sposób otwarty 

 i powszechny, zgodny z polityką równości szans. 

2. Uczestnikiem projektu może być pracownik naukowy jednostki naukowej, pracownik 

naukowo-dydaktyczny uczelni (w rozumieniu Ustawy z dnia 25 lipca 1985 r.  

o jednostkach badawczo-rozwojowych: Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993, art. 33 lub 

zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: Dz. U. z 2005 Nr 164, 

poz.  1364 art. 110 i 114) z dziedziny biotechnologii medycznej, rolniczej  

i przemysłowej, zatrudniony w wielkopolskiej jednostce naukowej lub badawczo - 

rozwojowej na stanowisku asystenta, adiunkta lub profesora. 

3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 

a. Spełnienie kryteriów formalnych uczestnictwa; 

b. Akceptacja niniejszego regulaminu oraz dostarczenie do Biura projektu 

formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o przynależności do 

grupy docelowej projektu,  

c. W przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie dostarczenie 

Organizatorowi projektu dokumentów wymienionych w ust. 7. 

4. Spośród zgłoszeń kompletnych i spełniających formalne warunki uczestnictwa 

przeprowadzona zostanie kwalifikacja uczestników wg następujących zasad: 

a. cel udziału w projekcie (waga punktowa od 1 do 10 pkt.),  

b. oczekiwane rezultaty (waga punktowa od 1 do 10 pkt.),   

c. deklaracja założenia firmy typu spin off/out (dodatkowo 10 punktów  
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w trakcie weryfikacji kandydatury - deklaracja nie oznacza obowiązku 

założenia działalności typu spin off/out w trakcie, jak i po zakończeniu 

udziału w projekcie),  

d. kobiety otrzymują 5 dodatkowych punktów w trakcie weryfikacji 

kandydatury. 

 

5. Listy uczestnictwa będą opracowywane cyklicznie i zamykane na 10 dni 

kalendarzowych przed datą rozpoczęcia kolejnego cyklu. Zgłoszenia niezakwalifikowane  

a spełniające wymogi formalne będą umieszczane na liście rezerwowej, a znajdujące się 

na niej osoby będą zapraszane do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji 

zakwalifikowanego uczestnika, w kolejności odpowiadającej zapisom ust. 4. 

6. Uczestnik projektu jest zobowiązany do uczestnictwa w cyklu, do którego został 

zakwalifikowany. 

7. Beneficjenci pomocy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie  

są zobowiązani do dostarczenia Organizatorowi projektu podpisanych dokumentów 

aplikacyjnych, tj.: 

a. Umowę uczestnictwa w projekcie (2 egzemplarze); 

b. Kopię dokumentu zaświadczającego o przynależności do grupy docelowej 

projektu, poświadczoną  za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta,  

8. Uczestnik projektu rozpoczynając udział w projekcie zobowiązany jest podpisać 

oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

wraz z deklaracją uczestnictwa. 

9. Przystąpienie do projektu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu. 

10. W przypadku niewyrekrutowania odpowiedniej liczby uczestników do danego cyklu 

Organizator projektu ma prawo ustalić nowy termin jego realizacji. Organizator Projektu 

poinformuje Beneficjenta pomocy o nowym terminie realizacji szkolenia nie później niż na 

7 dni przed jego rozpoczęciem. 

 

§ 8. 

 Obowiązki uczestnika 

 

1. Przystępując do projektu, Uczestnik projektu jest zobowiązany do uczestnictwa  

w prowadzonych w ramach projektu zajęciach, akceptując terminy i miejsce, które  
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wyznaczy Organizator projektu. 

2. Warunkiem pozytywnego ukończenia udziału w projekcie jest obecność Uczestnika 

Projektu w min. 80% godzin w ramach cyklu oraz potwierdzenie złożenia  

u Organizatora planu komercjalizacji przedsięwzięcia biotechnologicznego, 

3. Potwierdzenie pozytywnego ukończenia udziału w Projekcie warunkuje wypłatę 

wynagrodzenia w wysokości 2000,00 PLN brutto (słownie: dwa tysiące złotych 

0/100). 

 

§ 9.  

Warunki wypłaty wynagrodzenia  

 

1. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest pozytywne ukończenie udziału  

w projekcie zgodnie z § 8 ust. 2, 

2. Przekazanie podpisanego rachunku do umowy uczestnictwa w projekcie ze 

wskazaniem nr rachunku bankowego, w terminie 10 dni od zakończenia udziału w 

projekcie.  

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia przekazania przez 

Beneficjenta rachunku do umowy uczestnictwa, pod warunkiem dostępności 

środków finansowych na koncie projektu.  

  

§ 10. 

Proces monitoringu i oceny 

 

1. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy uczestnicy podlegają procesowi monitoringu 

 i kontroli, mającemu na celu ocenę skuteczności podjętych działań projektowych. 

2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do wypełnienia i przekazania Organizatorowi 

Projektu pre i posttestu, wypełnianego na początku i końcu każdego cyklu  opisanego 

w § 6 ust. 1,2 i 3; 

3. Beneficjent pomocy i uczestnik Projektu jest zobowiązany do udzielania 

Organizatorowi Projektu i upoważnionym instytucjom/osobom informacji  

nt. rezultatów ich udziału w Projekcie (w trakcie rekrutacji, realizacji Projektu i po 

jego zakończeniu). 
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§ 11.  

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

2. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany 

wytycznych, warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych 

związanych z realizacją Projektu,  

3. Wszelkich informacji w sprawach związanych z przebiegiem Projektu udziela  

Organizator projektu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje 

Organizator projektu, z zachowaniem odpowiednich przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności przepisów dotyczących realizacji projektów 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

        

 

 

Poznań, dnia 07.11.2011 r.  

 

Jacek Wojciechowicz  

Koordynator Projektu  

   


