
 

 

 

Regulamin Konkursu na Regionalne Punkty Informacyjne  
 

§ 1.  
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu (Konkurs) pod nazwą Regionalne Punkty Informacyjne (RPI) jest 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, pod adresem Al. Jerozolimskie 
142A, kod pocztowy 02-305, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000024777, NIP: 526-10-00-645, REGON: 090393032 (Organizator).  FRSE pełni 
rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (NA). 

2. Regionalne Punkty Informacyjne to jednostki, których celem jest docieranie z informacją o 
edukacyjnych programach unijnych we wszystkie regiony Polski, w szczególności do mniejszych 
miejscowości, które do tej pory nie korzystały z możliwości m.in. takich programów, jak 
Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności oraz Ponadnarodowa Mobilność Uczniów i Projekty 
Szansa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a także programu Edukacja 
i eTwinning oraz innych inicjatyw zarządzanych przez NA (Programy).  

3. Do zadań RPI należy w szczególności:  

• promowanie Programów zarządzanych przez NA;  
• upowszechnianie rezultatów projektów, przykładów dobrych praktyk, sukcesów i 

efektów Programów; 
• organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych (minimum dwóch spotkań w ciągu 

roku), przy czym w okresie obowiązywania obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych, w 
szczególności spowodowanych COVID-19 spotkania można organizować on-line. NA 
może również wydelegować ekspertów na spotkanie informacyjne w przypadku gdy RPI 
zapewni uczestnictwo minimum stu osób z grup docelowych Programów; 

• prowadzenie Punktów Informacyjnych (minimum jeden dzień w tygodniu).  
W okresie obowiązywania obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych, w szczególności 
spowodowanych COVID-19 spotkania i konsultacje można organizować on-line; 

• pomoc NA w organizacji wydarzeń w regionach oraz rekrutacji uczestników; 
• ewaluacja spotkań informacyjnych (ankiety); 
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• współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi; 
• raportowanie zrealizowanych działań. Przedstawiciele RPI mają nieprzekraczalny termin 

dwóch tygodni na odesłanie oryginałów list obecności zgodnie ze wzorem wskazanym 
przez NA; 

• promocja wizerunku NA; 
• wsparcie logistyczno-merytoryczne przy organizacji konferencji regionalnych w swoim 

województwie. 

4. Działania RPI są skierowane do wszystkich instytucji potencjalnie zainteresowanych realizacją 
międzynarodowych projektów edukacyjnych, w szczególności do przedstawicieli instytucji 
oświatowych, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych/edukacyjnych, kadry 
placówek edukacyjnych, przedstawicieli organów prowadzących, przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, przedstawicieli uczelni wyższych, jak również do uczestników takich projektów. 

5. Nabór wniosków zostanie uruchomiony w dniu ogłoszenia Konkursu i potrwa do 12 sierpnia 
2021 r.  

6. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu. 

7.Celem Konkursu jest promocja międzynarodowych programów edukacyjnych w środowisku 
lokalnym. 

§ 2.  
Uczestnictwo w Konkursie 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być instytucje/organizacje działające o obszarze szeroko 
rozumianej edukacji, w szczególności posiadające doświadczenie w realizacji projektów 
edukacyjnych lub mające wiedzę w tym zakresie (Uczestnik).  

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w 
całości. Uczestnik zobowiązuje się również do przestrzegania określonych w nim zasad, jak 
również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają do udziału w Konkursie. 

 

§ 3.  
Przebieg i warunki udziału w Konkursie 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie do 12 sierpnia 2021 r. wypełnić wniosek 
zgłoszeniowy na stronie https://www.frse.org.pl/rpi.  

2. RPI zostaną wybrane na podstawie poniższych kryteriów wyboru: 

 doświadczenie Uczestnika w organizacji i prowadzeniu spotkań edukacyjnych, 
szkoleń, seminariów, debat, itp.; 

 zakres oddziaływania Uczestnika, w tym współpraca z innymi podmiotami  
np. z lokalnymi organizacjami, decydentami, mediami; 

 potencjał organizacyjny Uczestnika, miejsce do prowadzenia działań RPI, potencjał 
kadrowy umożliwiający realizację założeń RPI, itp.  

 

https://www.frse.org.pl/rpi
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§ 4.  
Zasady wyłaniania zwycięzców 

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury spośród zgłoszonych wniosków. 

2. Organizator opublikuje wyniki Konkursu na stronie https://www.frse.org.pl/rpi oraz e-mailowo 
zawiadomi zwycięzców. 

3. Z każdym zwycięzcą indywidulanie zostanie zawarta umowa o współpracy. 
 

§ 5.  
Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142 A, wpisana do Rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024777, NIP: 526-
10-00-645, REGON: 090393032, będąca Organizatorem Konkursu. 

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach organizacyjnych Konkursu (w tym 
promocji Konkursu i wyłonienia zwycięzców) oraz dla celów promocyjnych działań statutowych 
Organizatora.  

3. Obowiązek informacyjny Administratora danych wobec Uczestników wynikający z  RODO 
został określony we wniosku zgłoszeniowym. 
 

§ 6.  
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie NA. 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem oraz dotyczących interpretacji Regulaminu 
rozstrzyga wyłącznie Organizator. 

3. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, w tym zmiany terminu 
Konkursu lub przerwania Konkursu bez wyłaniania zwycięzców i bez podawania przyczyn. 
 

 

https://www.frse.org.pl/rpi

