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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

INTERNETOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ - ICPA
realizowanym w pilotażowej edycji na terenie woj. dolnośląskiego w ramach projektu „Wsparcie rozwoju
przedsiębiorczości akademickiej w woj. dolnośląskim realizowane poprzez certyfikowane szkolenia, usługi
doradcze i kampanię informacyjną”
przy współfinansowaniu ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

I. Informacje wstępne
§1
Niniejszy dokument stanowi regulamin korzystania ze wsparcia pilotażowej edycji programu Internetowe Centrum
Przedsiębiorczości Akademickiej ICPA (zwanego dalej Programem ICPA) na terenie woj. dolnośląskiego,
realizowanej w ramach projektu „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w woj. dolnośląskim
realizowane poprzez certyfikowane szkolenia, usługi doradcze i kampanię informacyjną” w poddziałaniu 8.2.1
„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” priorytetu VIII " Wsparcie dla współpracy sfery
nauki i przedsiębiorstw " Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy współfinansowaniu ze środków Budżetu
Państwa oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową zawartą z
Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
§2
Program ICPA realizowany jest pod patronatem Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej w Brukseli. W
skład krajowego konsorcjum realizującego Program ICPA wchodzi Informatyczne Centrum Szkoleniowe
CompLearn, funkcjonujące w ramach firmy CompSecur Sp. z o.o. (lider konsorcjum, zwany dalej Realizatorem)
oraz Krajowa Sieć Naukowa Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji przy Politechnice
Wrocławskiej (partner konsorcjum).
§3
Pilotażowa edycja Programu ICPA realizowana jest w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 30 listopada 2010 roku.
§4
Udział w pilotażowej edycji Programu ICPA jest nieodpłatny dla wszystkich uczestników objętych wsparciem.
§5

§6
Nadzór merytoryczny nad realizacją szkoleń w ramach projektu sprawuje Rada Naukowa Programu ICPA,
tworzona przez przedstawicieli podmiotów wchodzących w skład konsorcjum realizującego, będących
jednocześnie kierownikami odpowiednich zespołów dydaktycznych odpowiedzialnych za realizację
poszczególnych obszarów programowych. Rada Naukowa ustala oraz zatwierdza program i zakres merytoryczny
szkoleń oraz kształt i zakres egzaminów.
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Nadzór organizacyjny nad realizacją projektu sprawuje Kierownik Programu ICPA.
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II. Dane kontaktowe i biuro Programu ICPA
§7
Biuro sekretariatu Programu ICPA znajduje pod adresem: ul. Piłsudskiego 74, p. 309 (budynek NOT, III piętro) we
Wrocławiu (kod pocztowy 50-020). Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 13-17. Bezpośredni
numer telefoniczny biura sekretariatu Programu ICPA to 0 71 722 59 68 (numer faksu to 0 71 722 80 39).
§8
Dla obsługi informacyjnej Programu ICPA uruchomiona została infolinia telefoniczna: 0 801 011 647, czynna od
poniedziałku do piątku w godzinach od 13 do 17. Kontaktowy adres e-mail Programu to info@icpa.pl, a strona
internetowa to www.icpa.pl.

III. Cel i działania Programu ICPA
§9
Ogólnym celem Programu ICPA jest oddziaływanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości akademickiej i
zwiększenia współpracy sfer nauki i przedsiębiorstw, w kontekście wymagań nowoczesnej gospodarki opartej na
wiedzy, w której szczególnie istotna staje się innowacyjność bazująca na wynikach prac badawczych w dziedzinie
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), poprzez wsparcie doradczo-szkoleniowe osób wywodzących się
ze środowisk akademickich zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej, w zakresie
przedsiębiorczości akademickiej, komercjalizacji wyników badań i wykorzystania nowoczesnych technologii ICT w
biznesie.
§10
Program ICPA realizuje cel ogólny poprzez realizację następujących działań:
1. Organizacja bezpłatnych szkoleń w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, komercjalizacji wyników badań
i wykorzystania nowoczesnych technologii ICT w biznesie dla przedstawicieli środowisk akademickich
zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej, prowadzonych zdalnie w formie e-learning i
zakończonych możliwością uzyskania certyfikatu Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI
(zwanych dalej „Programem szkoleń”).
2. Wdrożenie programu doradczego w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, komercjalizacji wyników badań
i wykorzystania nowoczesnych technologii ICT w biznesie w ramach nowoczesnego serwisu informacyjnodoradczego, oferującego bezpłatnie usługi bezpośrednich porad i informacji udzielanych przez specjalistów,
(zwanego dalej „Serwisem informacyjno-doradczym”).
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3. Organizacja szeroko zakrojonej akcji informacyjno-promocyjnej, mającej na celu promowanie
samozatrudnienia, przedsiębiorczości akademickiej (tworzenia przedsiębiorstw spin-off i spin-out),
innowacyjności i rozwijania współpracy sfery nauki i biznesu, oraz informowanie o wsparciu oferowanym w
ramach programu ICPA.
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IV. Osoby objęte wsparciem w Programie ICPA
§11
Program ICPA skierowany jest do przedstawicieli środowisk akademickich i badawczo-rozwojowych oraz osób
powiązanych z tymi środowiskami, zainteresowanych tematyką współpracy sfer nauki i biznesu, w szczególności
zamierzających prowadzić własną działalność gospodarczą w oparciu o innowacyjne wyniki prac badawczorozwojowych.
§12
Grupę docelową pilotażowej edycji Programu ICPA stanowią osoby spełniające szczegółowe kryteria uczestnictwa
(zwane dalej kryteriami grupy docelowej), tj.:






studenci,
absolwenci w okresie do 12 miesięcy od daty ukończenia studiów,
doktoranci,
pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni,
pracownicy naukowi jednostek naukowych

z województwa dolnośląskiego, zainteresowani prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.
§13
1. Pierwszeństwo dostępu do wsparcia posiadają osoby spełniające kryteria grupy docelowej określone w §12.
2. W ramach kryterium określonego w punkcie 1, zgodnie ze specyfiką Projektu preferencyjny dostęp do projektu
mają wszystkie niepełnosprawne osoby spełniające warunki określone w §11, które objęte zostaną wsparciem
zaplanowanym w Programie ICPA poza kolejnością, przed pozostałymi uczestnikami.
§14
W miarę swoich możliwości Realizator nie zamierza ograniczać dostępu do wsparcia dla zainteresowanych osób
niespełniających kryteriów grupy docelowej. W szczególności:
1. Każdy użytkownik, który imiennie zarejestruje się w portalu informacyjno-doradczym (składając elektronicznie
deklarację przystąpienia do Programu ICPA) uzyska dostęp do funkcjonalności portalu w ramach działania
opisanego w §10 pkt. 2.

Rekrutacja do projektu odbywa się za pośrednictwem portalu informacyjno-doradczego pod adresem
http://www.icpa.pl, poprzez elektroniczne złożenie deklaracji przystąpienia do Programu ICPA.
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2. Wsparciem w ramach programu szkoleń poza wymaganą liczbą osób spełniających kryterium grupy docelowej
objęta zostanie możliwie największa liczba zainteresowanych uczestników spoza tej grupy według kolejności
rejestracji w portalu informacyjno-doradczym.
§15
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V. Korzystanie z portalu informacyjno-doradczego
§16
W ramach portalu informacyjno-doradczego publikowane są treści związane z przedsiębiorczością akademicką,
komercjalizacją wyników badań i wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych w biznesie i
świadczone są bezpłatne usługi doradztwa on-line w zakresie tematyki Programu.
§17
Portal informacyjno-doradczy stanowi narzędzie rekrutacji do Programu. Każdy uczestnik, który zarejestruje się
imiennie w portalu (składając elektronicznie deklarację przystąpienia do Programu ICPA), automatycznie uzyskuje
dostęp do wsparcia w ramach działania opisanego w §10 pkt. 2, a także możliwość wzięcia udziału w pozostałych
działaniach przy uwzględnieniu uwarunkowań opisanych w innych punktach niniejszego regulaminu.

VI. Uczestnictwo w szkoleniach
§18
1. Program szkoleń w ramach Projektu obejmuje bezpłatny kurs informatyczny w zakresie przedsiębiorczości
akademickiej, komercjalizacji wyników badań i wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w
biznesie, zwany dalej Szkoleniem, certyfikowany przez naukowo-przemysłowe konsorcjum realizujące Program
ICPA, oraz objęty międzynarodowym programem certyfikacyjnym, akredytowanym przez Europejski Instytut
Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli.
2. W zakres programowy szkolenia wchodzi 6 przedmiotów obowiązkowych obejmujących 90 godzin
programowych.
3. W celu ukończenia szkolenia uczestnik zobligowany jest do realizacji wszystkich przewidzianych programem
przedmiotów.
§19
Szkolenie realizowane jest w całości w formie zdalnego nauczania za pośrednictwem sieci Internet poprzez
specjalnie stworzony do tego celu portal e-learningowy, zapewniający indywidualną ścieżkę dydaktyczną, dostęp
do konsultacji z kadrą dydaktyczną oraz zintegrowaną platformę egzaminacyjną.
§20
Do udziału w Szkoleniu wymagane jest posiadanie dostępu do komputera oraz sieci Internet.

Szkolenie przebiega asynchronicznie dla każdego z uczestników i może być ukończone w dowolnym czasie od
rozpoczęcia z zastrzeżeniem następujących ograniczeń:
1. Szkolenie powinno zostać zrealizowane przez każdego uczestnika w czasie maksymalnie 3 miesięcy.
2. Na prośbę uczestnika w uzasadnionych okolicznościach istnieje możliwość przedłużenia czasu realizacji
szkolenia ponad limit określony w punkcie 1.
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§21
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§22
Po ukończeniu szkolenia, polegającym na zrealizowaniu wszystkich przewidzianych programem przedmiotów
uczestnik otrzymuje certyfikat krajowego konsorcjum naukowo-przemysłowego realizującego program.
§23
1. Każdy uczestnik, który ukończył szkolenie ma dodatkowo możliwość otrzymania międzynarodowego certyfikatu
informatycznego na podstawie umowy licencyjnej z Europejskim Instytutem Certyfikacji Informatycznej (EITCI) z
siedzibą w Brukseli.
2. Otrzymanie międzynarodowego certyfikatu informatycznego, o którym mowa w pkt. 1, uwarunkowane jest
pozytywnym zaliczeniem przez uczestnika egzaminów certyfikacyjnych z kursów objętych certyfikacją, zgodnie z
formalnymi wymogami określonymi przez EITCI.
3. Egzaminy certyfikacyjne, o których mowa w pkt. 2 prowadzone są w formie testów za pośrednictwem platformy
egzaminacyjnej.
§24
Rekrutacja do programu szkoleń przebiega według kryterium kolejności oraz kryterium grupy docelowej:
1. O pierwszeństwie decyduje kolejność zarejestrowania w portalu informacyjno-doradczym (co równoznaczne jest
ze złożeniem elektronicznej deklaracji przystąpienia do projektu) oraz spełnienie kryterium grupy docelowej, z
uwzględnieniem punktów 2 i 3.
2. Realizator planuje objęcie programem szkoleń możliwie największej liczby uczestników zarejestrowanych w
portalu informacyjno-doradczym - także tych, które nie spełniają kryterium grupy docelowej.
3. W przypadku opisanym w punkcie 2 czas oczekiwania na udział w szkoleniu może się wydłużyć.

VI. Postanowienia końcowe
§25
W czasie trwania programu Regulamin może podlegać aktualizacjom mającym na celu wzrost jakości bądź
zakresu świadczonego wsparcia.
§26
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Sprawy sporne nieobjęte regulaminem rozstrzyga Kierownik Programu ICPA w porozumieniu z konsorcjum
realizującym.

