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REGULAMIN  

udziału w projekcie  

KONSORCJUM INNOWACYJNYCH UCZELNI WYŻSZYCH - CENTRA TRANSFORMACJI  
PRZEDSIĘBIORCZYCH UNIWERSYTETÓW NA RZECZ ODPOWIEDZIALNYCH INNOWACJI 

(LABORATORIA INTEGRACJI EKOSYSTEMU) 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki udziału w projekcie „KONSORCJUM INNOWACYJNYCH UCZELNI WYŻSZYCH 

- CENTRA TRANSFORMACJI  PRZEDSIĘBIORCZYCH UNIWERSYTETÓW NA RZECZ ODPOWIEDZIALNYCH 
INNOWACJI (LABORATORIA INTEGRACJI EKOSYSTEMU) (RiEcoLab). 

2. Projekt współfinansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i 
innowacji „Horyzont Europa” na podstawie umowy zawartej z EIT Manufacturing ASBL, reprezentującym KIC 
EIT Manufacturing. 

3. Projekt realizowany jest przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, zwany dalej Organizatorem. 
4. Działania w ramach projektu adresowane są do: 

a. zespołów badawczych w liczbie od 2 do 5 osób,  
b. indywidualnych badaczy i badaczek 

realizujących prace z zakresu B+R w Uniwersytecie Łódzkim.  

5. Zespoły badawcze powinny być tworzone przez pracowników uczelni, którzy posiadają wspólny obszar 
zainteresowań badawczych, przy czym nie jest wymagana formalizacja tych działań w postaci uzyskanego 
grantu zewnętrznego. 

6. Ilość miejsc w projekcie jest ograniczona.  
7. Tematyka zainteresowań badawczych zespołu i indywidualnych badaczy/badaczek, o których mowa w ust. 4, 

musi być powiązana z inteligentnymi specjalizacjami województwa łódzkiego i dotyczyć: 
a. innowacyjnego przemysłu medycznego, farmaceutyków i kosmetyków, 
b. IT i projektowania spersonalizowanego, 
c. zrównoważonego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. 

Realizacja badań w jednym z powyższych obszarów potwierdzana jest ne etapie rekrutacji do udziału w 
projekcie.  

8. Projekt zakłada współpracę ekpertów projektu RiEcoLab i zespołów badawczych/badaczy/badaczek, której 
celem jest wsparcie prowadzonych przez nich projektów badawczych w zakresie zwiększenia ich potencjału 
komercyjnego. 

9. W ramach projektu wsparcie świadczone jest w formie: 
a. szkoleń, o których mowa w § 3,  
b. warsztatów, o których mowa w § 4, 
c. mentoringu, o którym mowa w § 4. 
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10. Członkowie zespołu badawczego, o którym mowa w ust. 4 pkt. a., zobowiązani są do: 
a. udziału w minimum 1 szkoleniu oraz uzyskania pozytywnego wyniku w ramach testu kompetencji – 

dotyczy wszystkich członków zespołu zakwalifikowanych do udziału w projekcie, 
b. udziału w warsztatach – dotyczy minimum jednego członka zespołu  zespołu zakwalifikowanego do 

udziału w projekcie, 
c. skorzystania z mentoringu - dotyczy wszystkich członków zespołu zakwalifikowanych do udziału w 

projekcie. 
11. Badacz/badaczka, o których mowa w ust. 4 pkt. b., zobowiązany/a jest do skorzystania ze wszystkich form 

wsparcia, o których mowa w ust. 9. 
12. Skorzystanie z form wsparcia, o których mowa w ust. 10 i 11, równoznaczne jest z zakończeniem udziału w 

projekcie. 
13. Wsparcie świadczone jest nie później niż do  28 lutego 2023. 
14. Informacje dotyczące projektu oraz oferowanych form wsparcia dostępne są na stronie 

https://riecolab.eu/pl/uol/. 
15. W trakcie realizacji projektu Organizator kontaktuje się z uczestnikami projektu za pomocą maila i/lub telefonu 

kontaktowego wskazanego na etapie rekrutacji. 
16. Z tytułu zakończenia udziału w projekcie na warunkach określonych odpowiednio w ust. 10 i 11 oraz w § 3 i 4, 

każdy uczestnik/uczestniczka projektu otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1250 zł brutto płatne na wskazany 
rachunek bankowy. 

 

§ 2 Zasady zgłoszenia do udziału w projekcie RiEcoLab 

1. Zgłoszenie do udziału w projekcie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na 
stronie: https://riecolab.eu/pl/uol/. 

2. Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona jest dla grupy pracowniców naukowych i naukowo-
dydaktyczych Uniwersytetu Łódzkiego, realizujący projekty naukowe lub naukowo-badawcze ściśle powiązane 
z inteligentnymi specjalizacjami i dotyczące: innowacyjnego przemysłu medycznego, farmaceutyków i 
kosmetyków; IT i projektowania spersonalizowanego; zrównoważonego rolnictwa i przemysłu rolno-
spożywczego. 

3. Zgłoszenia do udziału w projekcie dokonuje kierownik projektu badawczego (w przypadku, o którym mowa w 
§ 1 ust. 4 pkt. a.) lub indywidualny badacz / badaczka (w przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt. b.). 

4. Dokonanie zgłoszenia do udziału w projekcie wymaga podania w szczególności następujących informacji:  
a. w przypadku zgłoszenia zespołu badawczego: imienia i nazwiska kierownika/kierowniczki projektu 

badawczego zgłaszającego/ej zespół badawczy, jego/jej adresu e-mail, miejsca zatrudnienia w 
Uniwersytecie Łódzkim oraz nazwy projektu badawczego wraz z jego krótkim opisem. Dokonując 
zgłoszenia członków zespołu badawczego kierowik podaje ich imiona i nazwiska, miejsce zatrudnienia 
na Uniwersytecie Łódzkim oraz adresy e-mail; 

b. w przypadku dokonania zgłoszenia przez indywidualnego badacza/badaczkę: imienia i nazwiska 
dokonującego/ej zgłoszenia, jego/jej adresu e-mail, miejsca zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim 
oraz nazwy projektu badawczego wraz z jego krótkim opisem. 

5. Dokonanie zgłoszenia do udziału w projekcie jest jednoznaczne z:  
a. zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu, 
b. wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji i prowadzonych w 

ramach projektu działań merytorycznych,  
c. wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku na użytek upowszechniania projektu RiEcoLab. 

6. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
17. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym Organizator zastrzega, że w 

pierwszej kolejności do udziału w projekcie zapraszane będą zespoły badawcze. 
7. Najpóźniej w kolejnym dniu po zakończeniu rekrutacji Organizator na wskazane w formularzu zgłoszeniowym 

adresy mailowe prześle informację o wynikach rekrutacji.  

https://riecolab.eu/pl/uol/
https://riecolab.eu/pl/uol/
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8. W przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie członków zespołu badawczego zgłoszonych przez 
kierownika/kierowniczkę projektu, Organizator na wskazane adresy mailowe, o których mowa w ust. 4 pkt. a., 
wyśle prośbę o potwierdzenie udziału w projekcie oraz złożnienie niezbędnych na etapie rekrutacji akceptacji i 
zgód, o których mowa w ust. 5. 

9. Zgłoszeń można dokonywać do czasu wyczerpania wolnych miejsc, nie później jednak niż do dnia 9 grudnia 
2022 roku. 
 
 

§ 3 Szkolenia w ramach projektu RiEcoLab 

1. Szkolenia organizowane są w formie on-line w następujących obszarach tematycznych: 
a. Strategia partycypacji jako narzędzie wspierające Proces Przedsiębiorczego Odkrywania 
b. Powołanie i uruchomienie Laboratoriów Integracji Ekosystemów 
c. Włączanie odpowiedzialnych badań i innowacji (RRI) do uczelnianych strategii innowacji  

w zakresie przedsiębiorstw typu spin-off/start-up/scale-ups 
d. Kojarzenie publicznych i prywatnych inwestorów zaangażowanych społecznie w celu wspierania spin- 

off, start-upów i scale-upów 
e. Wdrożenie zintegrowanego (operacyjnie, środowiskowo, społecznie) systemu monitorującego 

wydajność skuteczności wpływu spin-offów/start-upów/scale-upów na otoczenie 
f. Skuteczna współpraca, innowacyjność, przedsiębiorczość, zaangażowanie partycypacyjne  

i współtworzenie w środowisku cyfrowym (DigComp i EntreComp) 
2. Każdy uczestnik/uczestniczka zgłoszony/a i zakwalifikowany/a do udziału projekie zobowiązany/a jest do 

odbycia jednego pełnego cyklu szkoleniowego rozumianego jako: udział w min. 1 szkoleniu, o których mowa w 
ust. 1, uzyskanie pozytywnego wyniku z testu kompetencji oraz wypełnienie 2 kwestionariuszy. 
Uczestnik/uczestniczka może zrealizować więcej niż jeden pełen cykl szkoleniowy. 

3. Udział w szkoleniu następuje w dowolnym miejscu i czasie, nie później jednak niż do 28 lutego 2023 roku. 
4. Udział w szkoleniu zajmuje od 2 do 4 godz. 
5. Z tytułu realizacji jednego i kolejnego cyklu szkoleniowego uczestnik/ uczestniczka otrzyma certyfikat. 
6. Warunki dostępu do szkoleń jak również więcej informacji na ich temat dostępnych jest na stronie: 

https://riecolab.eu/pl/szkolenie-dla-pracownikow-naukowych-pracownikow-niebedacy-nauczycielami-
akademickimi/.  
 

§ 3 Warsztaty i mentoring w ramach projektu RiEcoLab 

1. Warsztaty organizowane są w formie staconarnej na Wydziale Zarządzania w dwóch obszarach tematycznych: 
a. Warsztat z zakresu inwestycji ukierunkowanych na korzystny wpływ społeczny i środowiskowy (ang. 

Impact Investment; II), 
b. Warsztat z zakresu odpowiedzialnych badań i rozwoju (ang. Responsible Research and Innovation; 

RRI)  
2. Na etapie rekrutacji do projektu, osoba dokonująca zgłoszenia deklaruje: 

a. udział w projekcie minimum jednego członka zespołu, w sytuacji o której mowa w § 1 ust. 4 pkt. a., 
b. swój udział w projekcie, w sytuacji o której mowa w § 1 ust. 4 pkt. b. 

3. Warsztaty odbędą się w dwóch terminach, z czego:  
a. Warsztat RRI odbędzie się 20 grudnia 2022 roku (w wymiarze 2-3 godz.), 
b. Warsztat II odbędzie się 3 stycznia 2023 roku (w wymiarze 2-3 godz.). 

Termin warsztatów zostanie potwierdzony w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji. 

4. Terminy warsztatów mogą ulec zmianie. Nowy termin warsztatów zostanie ustalony w porozumieniu z 
uczestnikami. 

5. Informacja na temat programu i miejsca warsztatów podana zostanie przez Organizatora najpóźniej 7 dni przed 
rozpoczęciem zajęć. 

https://riecolab.eu/pl/szkolenie-dla-pracownikow-naukowych-pracownikow-niebedacy-nauczycielami-akademickimi/
https://riecolab.eu/pl/szkolenie-dla-pracownikow-naukowych-pracownikow-niebedacy-nauczycielami-akademickimi/
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6. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia na zajęcia. 
7. Organizator zapewnia uczestnikom warsztatów materiały szkoleniowe i posiłek.  
8. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do podpisania listy obecności i odebrania materiałów szkoleniowych. 
9. W przypadku braku możliwości udziału w warsztach osoby będącej członkiem zespołu projektowego, o którym 

mowa w § 1 ust. 4 pkt. a.,  osoba dokonująca zgłoszenia do udziału w projekcie wskazuje jego/jej zastępcę. 
10. Brak udziału w warsztatach osoby, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt. b., równoznaczny jest przerwaniem udziału 

w projekcie.  
11. Warsztaty prowadzone są w połączeniu z mentoringiem z zakresu komercjalizacji realizowanych projektów 

badawczych.  
12. Mentoring świadczony jest przez ekspertów projektu RiEcoLab. 
13. Terminy i forma konsultacji w ramach mentoringu ustalane są indywidualnie między uczestnikami a ekspertami 

projektu podczas realizowanych warsztatów lub po ich zakończeniu, nie później jednak niż do 28 lutego 2023 
roku. 

14. Udział w projekcie wiąże się z obowiązkiem podpisania przez każdego uczestnika/uczestniczki oświadczenia 
potwierdzającego uzyskanie wsparcia w ramach mentoringu. 

 

§ 3 Rezygnacja z udziału w projekcie 

1. Rezygnacji z udziału w projekcie należy dokonać poprzez przesłanie do Organizatora pisma informującego o 
rezygnacji, w terminie maksymalnie trzech dni przed terminem rozpoczęcia warsztatów. 

2. Pismo powinno zostać przesłane na adres: malgorzata.zak@uni.lodz.pl. 
3. Za datę rezygnacji z udziału w projekcie uznaje się datę wpływu maila. 
4. W przypadku wpłynięcia maila w dniu wolnym od pracy, za datę wpływu uznaje się następujący po nim dzień 

roboczy.  

 

§ 5 Ochrona danych osobowych 

1. Dokonując zgłoszenia do udziału w projekcie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
uczestnik/uczestniczka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).  

2. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych, do dokonania ich zmiany oraz 
żądania ich usunięcia.  

3. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik/uczestniczka wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie 
wizerunku przez Organizatora. 
 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.  
2. Wprowadzone zmiany będą na bieżąco publikowane na https://riecolab.eu/pl/uol/. 
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

 

 

 

 

https://riecolab.eu/pl/uol/

