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Проект фінансується в рамках програми польського співробітництва з розвитку 
 Міністерства закордонних справ Республіки Польща  

УМОВИ УЧАСТІ В ПРОЕКТІ 
 

«Інновації екологічні для бізнесу. 

Лабораторія комплексних досліджень природних мінералів  

в Хмельницькому національному університеті» 
 

§1 

Інформація про проект 

1. Проект «Інновації екологічні для бізнесу. Лабораторія комплексних досліджень 

природних мінералів в Хмельницькому національному університеті»(Номер 

Проекту 72/2015/PPR2015) реалізується Товариством «Інтеграція Європа-Схід» у 

співпраці із Хмельницьким національним університетом, Хмельницьким 

регіональним центром з інвестицій та розвитку в рамках програми польського 

співробітництва з розвитку Міністерства закордонних справ Республіки Польща у 

2015 р. 

Офіси Проекту розміщені у штаб-квартирі автора Проекту, тобто на вулиці 

Генрика Сенкевича, 65, Кельце, індекс 25-002; та у Вінниці в штаб-квартирі 

Партнера - в Українсько-польському центрі європейської інтеграції 

Хмельницького національного університету,вул. Інститутська 11/3, 29016 

Хмельницький.  

2. Проект охоплює всю Україну, за винятком Луганської та Донецької областей. 

3. Термін реалізації Проекту: від 01.03.2015 р. до 31.12.2015 р.  

4. Проект фінансується програмою польського співробітництва з розвитку 

Міністерства закордонних справ Республіки Польща у 2015 р.  

 

§ 2 

Загальні положення 

1. Дане положення встановлює правила для відбору та набору учасників проекту 

та правила для участі в Проекті «Інновації екологічні для бізнесу. Лабораторія 

комплексних досліджень природних мінералів в Хмельницькому національному 

університеті», надалі - Проект, що реалізується в рамках програми польського 

співробітництва з розвитку Міністерствазакордонних справ Республіки Польща у 

2015 р.  

2. Товариство «Інтеграція Європа – Схід», надалі Організатор, планує відібрати для 

участі в проекті 30 українських підприємств, за винятком Луганської та Донецької 
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областей, які зацікавлені у навчальних візитах та консультаціях з приводу 

практичного застосування природного мінералу сапоніту. 
 

§ 3 

Умови участі 

1. Учасником проекту може стати підриємство, яке:  

а) має статус малого або середнього підприємства; 

б) займається господарською діяльністю та має свій центральний офіс, філію на 

території України за винятком Луганської та Донецької областей. 

2. Учасником проекту може стати особа, яка:  

а) була делегована власником підприємства або уповноваженою особою; 

б) є власником підприємства або уповноваженою особою на керівній посаді; 

в) є партнером, в тому числі партнером регулярно працюючим на підприємстві.  
 

§ 4 

Правила набору 

1. Набір триватиме 1 місяць і почнеться 27липня 2015 року.  

2. Організація та набір учасників здійснюється координаторами інформаційних 

центрів у Хмельницькому та координаторами з Польщі. 

3. Джерела інформації про набір:  

- реклама в засобах масової інформації; 

- листівки; 

- оголошення на сайтах Організатора та Партнерів.  

4. Перелік документів для участі в проекті буде доступний у центрах інформації про 

Проект в Хмельницькому, вул. Інститутська 11/3, а також на сайті Оргазнізатора 

та Партнерів. 

5. Підприємства, зацікавлені в участі у проекті повинні пред'явити документи, що 

вимагаються, а також заповнену анкету учасника, заяву про участь. 

6. Відсутність хоча б одного із необхідних документів унеможливить розгляд 

заявки кандидата для участі у проекті.  
 

§ 5 

Права та обов'язки підприємства, що бере участь у проекті 

1. Підприємство, що бере участь в проекті, має право:  

а) делегувати своїх працівників на участь в семінарах та студійних візитах, 

організованихв рамках проекту;  

б) отримувати інформацію про Проект та діяльність учасників у ньому.  

2. Підприємство, яке бере участь у проекті, зобов'язане:  
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а) делегувати співпраціника (також в робочий час) для семінарів та студійних 

візитів відповідно до § 3; 

б) передати до офісу Проекту необхідні документи, заповнені і підписані 

відповідно до правил участі в Проекті; 

в) пред'являти основну інформацію про компанію, в тому числі:  

- контактні дані; 

- пропозицію; 

- історію підприємства; 

- логотип компанії (якщо є) у форматі JPG, GIF, PNG; 

- оновлені пропозиції підприємства в ході реалізації проекту передавати 

Організатору, вони будуть розміщені на сайті, який планується розробити.  

 

§ 6 

Права та обов'язки учасника Проекту 

1. Учасник проекту має право:  

а) брати участь у семінарах та навчальних візитах в місцях, вказаних 

Організатором; 

б)отримувати послуги передбачені в проекті, зокрема, навчальні матеріали, 

харчування під час семінарів та навчальних візитів, проживання (для 

закордонних поїздок передбачених в проекті), персональний сертифікат участі у 

Проекті. 

2. Учасник зобов'язаний:  

а) брати участь у семінарах та студійних візитах; 

б) підтвердити свою присутність, підписуючи список учасників; 

в) заповнювати анкету після кожного студійного візиту та семінару.  

 

§ 7 

Прикінцеві положення 

1. Дане положення є докемнтом, який зобов'язує в рамках проекту.  

2. У випадках, не передбачених цим Положенням, рішення приймає Координатор 

Проекту.  

3. З правилами можна ознайомитись в офісах проекту та на сайті www.siew.org.pl.  

4. Правила вступають в силу з дня його прийняття Координатором проекту.  

 

Додатки до Правил:  

1. Анкета учасника - Додаток № 1  

2. Декларація про участь в проекті - Додаток № 2  


