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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Zadbaj o swoją przyszłość – II edycja” Nr: WND – POKL.08.01.01-18-412/10
realizowanym w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013,
Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarcze”
Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”
Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
Beneficjencie – należy przez to rozumieć EDUKATOR Sp. z o.o. w Jaśle
Uczestniku Projektu (UP) – osobę biorącą udział w projekcie
Regulamin zawiera:
§1. Informacje ogólne,
§2. Kryteria uczestnictwa w projekcie,
§3. Procedury rekrutacji Uczestników Projektu,
§4. Zasady uczestnictwa w projekcie,
§5. Obowiązki Uczestników Projektu,
§6. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie,
§7. Zasady organizacyjne,
§8. Monitoring i ewaluacja projektu i szkolenie,
§9. Regulamin wypłat kosztów przejazdu,
§10. Postanowienia końcowe

§ 1. Informacje ogólne
1. Projekt pt. „Zadbaj o swoją przyszłość – II edycja” („Projekt”) jest realizowany przez
EDUKATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Igielna 9, na terenie powiatu jasielskiego
oraz krośnieńskiego grodzkiego i ziemskiego jak również sześciu gmin ościennych Brzostek,
Jodłowa, Frysztak, Wiśniowa, Haczów, Jasienica Rosielna w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój
pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji
zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
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2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zadbaj o swoją przyszłość – II edycja”
„Regulamin”, określa kryteria i zasady uczestnictwa w Projekcie, procedury rekrutacji
Uczestników Projektu, prawa i obowiązki Uczestników Projektu oraz zasady organizacji
szkoleń w ramach Projektu.
3. Podstawą realizacji projektu jest umowa nr UDA – POKL – 08.01.01 – 412/10 – 00
z dn. 16.06.2011 r. zawarta przez EDUKATOR Sp. z o.o. w Jaśle z Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Rzeszowie o dofinansowanie realizacji Projektu.
4. Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01.07.2011 r. do dnia 30.06.2012 r.
5. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Beneficjenta, tj. EDUKATOR Sp. z o.o., ul. Igielna 9,
38-200 Jasło czynne:
- w poniedziałek – środa –piątek od 8 00 do 16 00,
- we wtorek – czwartek od 9 00 do 17 00.
6. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

§ 2. Kryteria uczestnictwa w projekcie
1. Projekt zakłada przeszkolenie i objęcie doradztwem zawodowym 140 osób (kobiet i mężczyzn)
dorosłych (pow. 18 roku życia) zamieszkałych na terenie powiatu jasielskiego i krośnieńskiego,
miasta Krosna oraz w sześciu gminach sąsiednich (Frysztak, Wiśniowa, Brzostek, Jodłowa,
Haczów, Jasienica Rosielna), pracujących o niskich lub nie aktualnych kwalifikacjach, które
z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem, lub podwyższeniem
kwalifikacji i umiejętności zawodowych (poza godz. pracy), oraz spełniających łącznie
następujące warunki:






zgłosiły (z własnej inicjatywy) chęć zdobycia, podwyższenia lub dostosowania
kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy - poza godzinami pracy,
w chwili rozpoczęcia realizacji projektu, ukończyły 18 lat,
posiadają zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania,
spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
zamieszkują na terenie powiatu jasielskiego, krośnieńskiego grodzkiego i ziemskiego lub
na terenie gmin: Brzostek, Jodłowa, Frysztak, Wiśniowa, Haczów, Jasienica Rosielna
spełniają, co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

zamieszkują na terenie poza granicami administracyjnymi miast ,
lub

posiadają wykształcenie, co najwyżej średnie ,
lub

osiągnęły wiek 45 lat i więcej w chwili przystąpienia do projektu.
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2. Spełnienie kryteriów wymienionych w §2 punkt 1, jest wymagane na dzień wypełnienia
formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika Projektu zainteresowanego udziałem w Projekcie
oraz na moment podpisania „Deklaracji o przystąpieniu do projektu”.
3. Zakres wsparcia dla Uczestników Projektu (UP):
- doradztwo zawodowe indywidualne (2 godz. – dla każdego UP) obejmujące sporządzenie
Indywidualnych Planów Działania,
- doradztwo zawodowe grupowe, (8 godz. dla każdej grupy – dotyczy UP objętych
grupowymi i indywidualnymi szkoleniami zawodowymi),
- jedno szkolenie zawodowe spośród 10 założonych kursów grupowych lub jedno w ramach
indywidualnych skierowań, jak niżej:
I. „Kurs języka angielskiego”80 godz./grupę,
- podstawowy - ( październik 2011 r. – luty 2011 r.),
- techniczny - ( październik 2011 r. – luty 2011 r.),
- ekonomiczny - ( październik 2011 r. – luty 2011 r.),
II. „Kurs spawania łukiem elektrycznym MAG, MIG, TIG”- 315 godz.,1 grupa,
(listopad 2011 – kwiecień 2012 r.),
III. „Sprzedawca – magazynier z obsługą kas fiskalnych i specjalistycznych
programów komputerowych”,100 godz.,1 grupa,., (listopad 2011 – marzec 2012 r.),
IV. „Samodzielny księgowy”, 260 godz./gr., 1 grupa ,
(listopad 2011 r. – kwiecień 2012 r. )
V. Specjalista ds. kadrowo – płacowych z obsługą specjalistycznych programów
komputerowych”–145 godz.,1 grupa,10 os., (grudzień 2011 r. – kwiecień 2012 r.)
VI. „Operator koparko – ładowarki”, 202 godz./gr., 1 grupa
–( październik 2011 – marzec 2012)
VII. „Szkolenie pakietowe: prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna do przewozu
rzeczy” 190 godz. - (październik 2011 r. – kwiecień 2012 r.),
VIII. „Prawo jazdy kat. E-C” (listopad 2011 r. – styczeń 2012 r.),
IX. „Operator spycharek”–202 godz.,1 grupa, (listopad 2011 r. – marzec 2012 r.),
X. „Operator koparek jednonaczyniowych” kl. III –202 godz.,1 grupa,
(listopad 2011 r. – marzec 2012 r.),
XI. Może zostać skierowany indywidualnie do jednostki zewnętrznej na wskazany
przez siebie kurs zawodowy.
4.

Po zakończeniu każdego szkolenia Uczestnicy Projektu przystąpią do egzaminu, po zdaniu
którego otrzymają dokument potwierdzający uzyskane kwalifikacje, bądź certyfikaty
uprawniające do wykonywania zawodu.

5. Uczestnicy Projektu po zakwalifikowaniu do projektu, są zobowiązani wnieść częściową
odpłatność za kurs (wkład własny) na etapie zakwalifikowania do udziału w projekcie,
w zależności od rodzaju szkolenia – jednorazowo, w kwocie stanowiącej równowartość 10%
faktycznych kosztów organizacji, bądź 10 % rynkowej wartości szkolenia.
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Odpowiednio uczestnicy poszczególnych szkoleń winni wnieść następujący wkład własny:
I. „Kurs języka angielskiego”80 godz./grupę,
- podstawowy
- techniczny
- ekonomiczny
- wkład własny 89,20 zł.
II. „Kurs spawania łukiem elektrycznym MAG, MIG, TIG”- 315 godz.,1 grupa,
- wkład własny 300,00 zł.
III. „Sprzedawca – magazynier z obsługą kas fiskalnych i specjalistycznych programów
komputerowych”,100 godz.,1 grupa,.,
- wkład własny 112,15 zł.
IV. „Samodzielny księgowy”, 260 godz./gr., 1 grupa , (listopad 2011 r. – kwiecień 2012 r. )
- wkład własny 291,85 zł.
V. Specjalista ds. kadrowo – płacowych z obsługą specjalistycznych programów
komputerowych”–145 godz.,1 grupa,10 os.,
- wkład własny 157,85 zł.
VI. „Operator koparko – ładowarki”, 202 godz./gr., 1 grupa
- wkład własny 240,00 zł.
VII. „Szkolenie pakietowe: prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna do przewozu
rzeczy” 190 godz.
- wkład własny 600,00 zł.
VIII. „Prawo jazdy kat. E-C”
- wkład własny 210,00 zł.
IX. „Operator spycharek”–202 godz.,1 grupa,
- wkład własny 220,00 zł.
X. „Operator koparek jednonaczyniowych” kl. III –202 godz.,1 grupa,
- wkład własny 220,00 zł.
XI. Może zostać skierowany indywidualnie do jednostki zewnętrznej na wskazany przez
siebie kurs zawodowy.
- wkład własny 250,00 zł.
6. Uczestnicy Projektu są uprawnieni do wsparcia dodatkowego w postaci:
a) zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia i powrót do miejsca zamieszkania (pod warunkiem
zamieszkania lub zatrudnienia w innej miejscowości niż miejscowość realizacji szkolenia
– po przedłożeniu odpowiedniego wniosku wraz z dowodami ich poniesienia,
b) bufetu w trakcie odbywania grupowych szkoleń zawodowych,
c) bezpłatnych materiałów szkoleniowych,
d) bezpłatnej odzieży ochronnej,
e) zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 (lub osobą zależną) dla osób samotnie
wychowujących (zasady refundacji reguluje odrębny regulamin).
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§3. Procedury rekrutacji Uczestnika Projektu
1. Nabór kandydatów do udziału w projekcie przeprowadzi EDUKATOR Sp. z o.o.
2. Rekrutacja – prowadzona zgodnie z polityką równych szans (płeć, sprawność, zamieszkanie)
oraz wskaźnikami ilościowymi, które zostały określone we wnioski o dofinansowanie projektu.
3. Rekrutacja rozpocznie się wraz z akcją promocyjną Projektu, będzie mieć charakter ciągły
i trwać będzie od 15-07-2011r. oddzielnie na poszczególne rodzaje szkoleń do dnia 31.10.2011
r.
4. Spośród Uczestników Projektu nie zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach w grupie
podstawowej zostanie utworzona lista rezerwowa.
5.

Pracownicy EDUKATOR Sp. z o. o. oraz osoby zaangażowane w zarządzanie realizacją
Projektu nie mogą być Uczestnikami projektu.

6. Kwalifikacja i rekrutacja Uczestników, dokonywana jest przez członków Komisji Rekrutacyjnej
w składzie: Koordynator projektu, Starszy referent ekonomiczny, Doradca zawodowy,
Wiceprezes zarządu – Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych.
7. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
1) wypełnienie przez Uczestnika Projektu formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie), łącznie z dodatkowymi
dokumentami:
A)

B)
C)

D)

E)
F)

Kserokopia dowodu osobistego lub zaświadczenie z wydziału meldunkowego o czasowym
zameldowaniu na terenie realizacji projektu wymienionym w pkt. 12 formularza zgłoszeniowego (jeżeli
adres zamieszkania jest inny niż zameldowania w dowodzie osobistym) dokument należy przedłożyć
w dniu podpisania „Deklaracji uczestnictwa w projekcie”.
Oświadczenie o miejscu zamieszkania.
Oświadczenie o wykształceniu i posiadanych kwalifikacjach zawodowych (opcjonalnie) kserokopia
dyplomu ukończenia szkoły oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje do danego rodzaju
szkolenia - jeśli takie są wymagane np. (prawo jazdy itp.).
Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę na stosowanym przez niego
wzorze, bądź wg wzoru udostępnionego przez EDUKATOR Sp. z o.o. potwierdzające status osoby
pracującej.
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych .
Podpisany i przyjęty do wiadomości przez Uczestnika Projektu „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie”.

2) weryfikację spełniania kryteriów formalnych oraz kryteriów szczegółowych
i kwalifikowanie Uczestników Projektu na rozmowę rekrutacyjną z doradcą zawodowym,
3) indywidualne rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym,
4) podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o zakwalifikowaniu Uczestników Projektu
do udziału w projekcie,
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5) podpisanie przez Uczestnika Projektu „Deklaracji o przystąpieniu do projektu”,
6) podpisanie „Umowy uczestnictwa w projekcie”.
8. Przyjmowanie zgłoszeń:
 Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Projektu mającym siedzibę w Jaśle,
EDUKATOR Sp. z o.o., ul. Igielna 9, 38-200 Jasło (czynne w poniedziałek – środa –
piątek w godz. 8 00 – 16 00, we wtorek – czwartek w godz. 9 00 – 17 00) oraz na
stronie internetowej Realizatora: www.edukator-jaslo.pl/projekty/
 Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia (podpisania umowy o dofinansowania projektu)
15.07.2011 r. do 31.10.2011 r. bądź do dnia zawieszenia rekrutacji z powodu trzykrotnego przekroczenia liczby chętnych na dane szkolenie.
 Formularze zgłoszeniowe można składać:
- listownie – na adres: EDUKATOR Sp. z o.o., ul. Igielna 9, 38-200 Jasło;
z adnotacją „Zadbaj o swoją przyszłość – II edycja”,
- osobiście przez Uczestników Projektu w Biurze Projektu „Zadbaj o swoją
przyszłość – II edycja”, EDUKATOR Sp. z o.o., Igielna 9, 38-200 Jasło,
 Zgłoszenia są rejestrowane według kolejności ich składania, po przedstawieniu
kompletu niezbędnych załączników do formularza zgłoszeniowego,
 Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem
kandydata do uczestnictwa w projekcie,
 Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do projektu podejmie Komisja Rekrutacyjna.
9. Zasady kwalifikacji do udziału w projekcie:
1)

Kwalifikację Uczestników Projektu prowadzi Komisja Rekrutacyjna;

2)

Kwalifikacja prowadzona będzie spośród osób, które złożą formularz zgłoszeniowy
i spełnią kryteria grupy docelowej, określone w par. 2 ust. 1

3)

Stwierdzenie przynależności do grup preferowanych,

4)

Zakwalifikowanie potencjalnych uczestników projektu na indywidualną rozmowę
rekrutacyjną z doradcą zawodowym, której celem jest analizy predyspozycji
psychofizycznych:
- w formie rozmowy dotyczącej między innymi wykształcenia, doświadczenia,
posiadanych umiejętności i cech osobowości, a w razie potrzeby przeprowadzenie
testów,
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zbadanie dalszych planów rozwoju zawodowego,
motywację do przystąpienia do projektu,
zachowanie polityki równych szans, w tym równości szans kobiet i mężczyzn,
przed spotkaniem z doradcą zawodowym kandydaci do udziału w projekcie którym
zdezaktualizowało się zaświadczenie o zatrudnieniu są zobowiązani do jego
aktualizacji,
- rozmowy kwalifikacyjne z doradcą zawodowym przeprowadzane będą w biurze
projektu, w wymiarze 1 godziny na 1 osobę,
- doradca zawodowy wydaje opinię w formie pisemnej.
-

5)

Na podstawie opinii doradcy zawodowego zostanie sporządzona lista osób
kwalifikowanych się do projektu oraz lista rezerwowa.

6)

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie na szkolenia, w których udział
wymaga pozytywnej opinii lekarza medycyny pracy zostaną skierowane na badania
lekarskie. Koszty badań lekarskich ponosi EDUKATOR Sp. z o.o.

7)

O wynikach procesu rekrutacji Realizator powiadomi pisemnie lub telefonicznie
Uczestników Projektu oraz umieści stosowną informację na tablicy ogłoszeń
w biurze projektu.

8)

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie nie otrzymają
osobnego zawiadomienia.

9)

Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w szkoleniu Uczestników Projektu z listy
rezerwowej podejmie Koordynator Projektu.

10)

Z uwagi na konieczność osiągnięcia przez Beneficjenta założonych we wniosku
wskaźników, Beneficjent zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznej
decyzji w sprawie ustalenia listy Uczestników Projektu, przyjętych na poszczególne
szkolenia wg następujących kryteriów szczegółowych:
 40% grupy to kobiety,
 60% grupy to mężczyźni,
 67% grupy osoby zamieszkałe na terenie wiejskim,
 20 osób po 45 roku życia,
 42 osoby w wieku 18-24 lat,
 90 osób z wykształceniem, co najwyżej średnim,

11)

Decyzje Komisji Rekrutacyjnej i Koordynatora Projektu są ostateczne i nie
przysługuje od nich odwołanie.
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§4. Zasady uczestnictwa w projekcie
1. Udział Uczestników Projektu w projekcie „Zadbaj o swoją przyszłość – II edycja” rozpoczyna
się z dniem podpisaniem „Deklaracji o przystąpieniu do projektu” co następuje po podjęciu
decyzji o zakwalifikowaniu przez Komisję Rekrutacyjną.
2. Uczestnik Projektu po zakwalifikowaniu do projektu i przed podpisaniem umowy,
jest zobowiązany wnieść częściową odpłatność (wkład własny), na etapie zakwalifikowania do
udziału w projekcie, w zależności od rodzaju szkolenia – jednorazowo, w kwocie stanowiącej
równowartość 10% faktycznych kosztów organizacji, bądź 10 % rynkowej wartości szkolenia
zgodnie z § 2 pkt.5
3. Każdy ze 140 uczestników projektu, może skorzystać tylko z jednego szkolenia w ramach
projektu „Zadbaj o swoją przyszłość – II edycja”.
4. Liczba pracowników zatrudnionych u jednego pracodawcy nie może stanowić więcej niż 20%
osób uczestniczących w grupie szkoleniowej danego rodzaju szkolenia.
5. Jeżeli szkolenie jest prowadzone w kilku grupach, to jedna grupa szkoleniowa składa się z 10
uczestników. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany
liczebności grup szkoleniowych.
6. Czas szkolenia i planowaną organizację zajęć obrazuje poniższa tabela. Liczba godzin w danym
dniu jest liczbą planowaną, ustaloną po konsultacji z wykonawcami zlecenia usług
szkoleniowych i oszacowaniu możliwości uczestników. Może ona ulec zmianie po konsultacji
z Uczestnikami Projektu, przed rozpoczęciem szkolenia.
Lp.

1.

Nazwa szkolenia

Kurs języka angielskiego
- podstawowy,
- techniczny,
- ekonomiczny.

2.
Kurs spawania metodą MAG/MIG/TIG

Okres realizacji

od 10.2011 r. do 02.2012 r.
- od poniedziałku do piątku
od 11.2011 r. do 04.2012 r.
- system weekendowy

3.

Sprzedawca – magazynier z obsługą kas
fiskalnych i specjalistycznych
programów komputerowych,

4.

Samodzielny Księgowy

5.

Specjalista ds. kadrowo – płacowych
z obsługą specjalistycznych programów
komputerowych

6.

Operator koparko – ładowarki kl. III

od 11.2011 r. do 03.2012 r.

- od poniedziałku do piątku
od 11.2011 r. do 04.2012 r.

- od poniedziałku do piątku
od 12.2011 r. do 04.2012 r.

- od poniedziałku do piątku
od 10.2011 r. do 03.2012 r
- system weekendowy
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Planowana
Ilość dni
szkolenia

Planowana
Ilość godzin

Ilość godzin
w dniu

26

80

3

40

315

7-8

25

100

7-8

65

260

4-5

33

145

4-5

26

202

7-8
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7.
8.
9.
10.
11.

Szkolenie pakietowe: prawo jazdy kat. C +
kwalifikacja wstępna do przewozu rzeczy
Prawo jazdy kat. E-C

od 10.2011 r. do 04.2012 r.

35

190

2-7

od 11.2011 r. do 01.2012 r.

20

45

2-5

26

202

7-8

26

202

7-8

od 11.2011 r. do 03.2012 r.
Operator spycharek
Operator koparek jednonaczyniowych kl.
III
Indywidualne szkolenia wg potrzeb np.
(prawo jazdy kat. D, E-B, uprawnienia do
przewozu osób, operator ciężkiego sprzętu
budowlanego,
spawanie,
obrabiarka
sterowana numerycznie CNC, itp.)

- system weekendowy
od 11.2011 r. do 03.2012 r.

- system weekendowy
od 04.2011 r. do 12.2011 r.

7. Po zakończeniu szkolenia przeprowadzony będzie egzamin. Przystąpienie do egzaminu jest
obowiązkowe.
8. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze oraz soboty i niedziele w zależności od ustaleń
z Uczestnikami i Wykonawcą usługi szkoleniowej, poza godzinami pracy i miejscem pracy
Uczestników.

§ 5. Obowiązki Uczestników Projektu
1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
a) uczestniczenia w całości oferowanego w ramach projektu wsparcia,
b) do uczestnictwa w szkoleniu zawodowym w wymiarze co najmniej 80% liczby godzin
wybranego szkolenia oraz 80% zajęć z doradztwa zawodowego,
c) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
d) potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności,
e) wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie danych osobowych oraz ich przekazywanie
do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
f) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych
rezultatów,
g) przystąpienia do egzaminów w ramach realizowanych szkoleń,
h) informowania na bieżąco Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić udział
Uczestnika Projektu w projekcie.
2. Końcowe zaświadczenie otrzyma Uczestnik Projektu, który prawidłowo realizował obowiązki
zgodnie z zapisami regulaminu i umowy uczestnictwa.
3. Pięciodniowa nieobecność uczestnika w szkoleniu bez podania prawem uregulowanych
przyczyn (usprawiedliwienia nieobecności), zostanie potraktowana, jako rezygnacja z dalszego
uczestnictwa w projekcie.
4. Wszystkie nieobecności należy usprawiedliwić u Starszego referenta ekonomicznego w terminie
do 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia.
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5. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w projekcie bez podania ważnych
przyczyn, lub skreślenia z listy uczestników na skutek nie wypełnienia postanowień zawartych
w niniejszym regulaminie, Beneficjent może zażądać zwrotu kosztów na podstawie podpisanej
z EDUKATOR Sp. z o.o., „Umowy z Uczestnikiem Projektu”. Za ważne przyczyny uważa się
zdarzenia losowe, długotrwałą chorobę, lub inne sytuacje uniemożliwiające udział w szkoleniu.
6. Każdy Uczestnik szkolenia może opuścić maksymalnie 20% godzin szkoleniowych.
7. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu kończącego szkolenie.
Koszt pierwszego egzaminu ponosi EDUKATOR Sp. z o. o..

§ 6. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie
1. W szczególnych sytuacjach losowych uniemożliwiających uczestnictwo w szkoleniu
(np. choroba, zmiana miejsca wykonywania pracy, zmiana miejsca zamieszkania) osoby
zakwalifikowane do udziału w projekcie, z ważnych przyczyn mogą zrezygnować
z uczestnictwa w szkoleniu, po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego
przyczynach. Po zaakceptowaniu rezygnacji przez zarząd EDUKATOR Sp. z o.o.
rezygnujący nie ponosi kosztów szkolenia.
2. Uczestnik może również, z ważnych przyczyn osobistych, zrezygnować z udziału w
Projekcie, w ciągu trzech dni od daty otrzymania pisma o zakwalifikowaniu go do udziału
w Projekcie. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba
z listy rezerwowej.
3. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, Uczestnik zobowiązany
jest do zwrotu kosztów na podstawie podpisanej z Wnioskodawcą „Umowy o przystąpieniu
do projektu”.
4. Przerwanie udziału w szkoleniu z przyczyn wynikających z § 6 pkt. 1 i 2 niniejszego
Regulaminu nie powodują zwrotu wkładu własnego wniesionego przez UP za wyjątkiem
sytuacji, gdy przerwanie udziału w projekcie nastąpiło przed zrealizowaniem 20% szkolenia
i istnieje możliwość wprowadzenia nowego uczestnika projektu z Listy Rezerwowej.

§7. Zasady organizacyjne
1. Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym obejmują Indywidualny Plan Działania, który
będzie realizowany dwuetapowo: pierwsza godz. w początkowej fazie szkolenia, druga w
końcowej jego fazie. Warsztaty poradnictwa zawodowego grupowego i indywidualnego odbędą
się przed lub w trakcie realizacji zajęć szkoleniowych, udział Uczestników Projektu w tej
formie wsparcia jest obowiązkowy.
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2. Uczestnicy Projektu otrzymują:
a) zwrot kosztów podróży z tytułu dojazdu na zajęcia i powrót z poradnictwa zawodowego
grupowego oraz udziału w kursach zawodowych, po przedłożeniu wniosku i dowodów ich
poniesienia po spełnieniu wymagań określonych § 9 ,
b) poczęstunek w czasie szkoleń,
c) zaświadczenie o ukończeniu kursu,
d) zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi.

§8. Monitoring i ewaluacja projektu i szkoleń
1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są każdorazowo do potwierdzenia swojej obecności na
zajęciach (poradnictwa zawodowego i szkoleń zawodowych). Potwierdzenie obecności następuje
poprzez złożenie podpisu na liście obecności.
2. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do potwierdzenia odbioru dokumentów stwierdzających
ukończenie szkolenia. Potwierdzenie następuje poprzez złożenie podpisu na odpowiedniej liście.
3. Uczestnicy szkolenia są zobowiązani do wypełniania ankiet przed i po zakończeniu udziału
w projekcie oraz ankiet oceniających szkolenie oraz ewaluacje bloków szkoleniowych
i wykładowców.
4. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do informowania o ewentualnych zmianach istotnych
danych osobowych, np. zmiana nazwiska, zmiana dowodu osobistego, numeru telefonu, adresu
zamieszkania.

§ 9. Regulamin wypłat kosztów przejazdu
1. Uczestnikom Projektu „Zadbaj o swoją przyszłość – II edycja” przysługuje zwrot kosztów
dojazdu na szkolenie i doradztwo zawodowe grupowe oraz powrót do miejsca zamieszkania
po szkoleniu, lub doradztwie zawodowym grupowym.
2. O zwrot kosztów dojazdu mogą się ubiegać jedynie uczestnicy Projektu, których miejsce
zamieszkania lub pracy jest inne, niż miejsce prowadzenia szkolenia lub doradztwa
zawodowego grupowego.
3. Dokumentowanie kosztów przejazdu:
3.1 Zwrot kosztów dojazdu przysługuje po udokumentowaniu faktu ich poniesienia za każdy
miesiąc oddzielnie .
3.2 Przez udokumentowane koszty, rozumie się koszty faktycznie poniesione na dojazd,
w zależności od okresu korzystania ze wsparcia (szkolenie, staż), potwierdzone:
 kompletem jednorazowych biletów (z jednego dnia) na trasie pomiędzy miejscem
zamieszkania lub pracy (jeśli jest bliżej do miejsca szkolenia) a miejscem szkolenia
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(doradztwa) zawierającym trasę, cenę i datę przejazdu wg listy obecności na szkoleniu
(do 7 dni), z każdego miesiąca wsparcia,
lub
 imiennymi biletami normalnymi okresowymi lub miesięcznymi, na trasie między
miejscem zamieszkania, lub pracy (jeśli jest bliżej do miejsca szkolenia) a miejscem
szkolenia (doradztwa) zawierającymi cenę, trasę przejazdu i okres obowiązywania (pow.
7 dni), z każdego miesiąca wsparcia.
3.3 W przypadku trudności lub braku możliwości dojazdu środkami komunikacji publicznej lub
niedostosowanie godzin przejazdu komunikacji publicznej do godzin szkolenia /
poradnictwa itp., dopuszcza się możliwość refundacji kosztów dojazdu prywatnym
samochodem, na wcześniejszy uzasadniony wniosek Uczestnika Projektu zaakceptowany
przez Beneficjenta. tj. „Edukator” Sp. z o.o.
Podstawę wyliczenia zwrotu kosztów dojazdu w tym przypadku stanowi zaświadczenie
od przewoźnika o cenie biletu miesięcznego normalnego na danej trasie (co najmniej z
pierwszego miesiąca wsparcia), najtaniej i najkrótszą trasą, w sposób ustalony w punkcie
3.7.
3.4 Dopuszcza się możliwość korzystania przez Uczestnika Projektu z samochodu osobowego
użyczonego, na zasadach określonych w punkcie 3.3.
3.5 Uczestnik Projektu w przypadku korzystania z samochodu osobowego zobowiązany jest do
przedstawienia dowodu rejestracyjnego (ksero) i prawa jazdy (ksero), dodatkowo
w przypadku korzystania z użyczonego samochodu osobowego - umowy użyczenia.
3.6 Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia wniosku o zwrot kosztów dojazdu,
z podaniem trasy dojazdu, kosztu, numeru rejestracyjnego samochodu itp.
3.7 Zwrot kosztów dojazdu samochodem osobowym ustalany będzie w następujący sposób:
cena biletu miesięcznego wg zaświadczenie od przewoźnika podzielona przez 30 dni
i pomnożona przez ilość dni obecności na szkoleniu, doradztwie zawodowym
grupowym.
3.8 W przypadku gdy jednym samochodem jedzie więcej osób, koszty dojazdu zwracane są
jedynie właścicielowi samochodu.
3.9 Wzór wniosku o refundację kosztów dojazdu dostępny jest w Biurze Projektu, lub na stronie
www.edukator-jaslo.pl.
3.10 Do wniosku załącza się:
- w przypadku dojazdu na szkolenie i doradztwo zawodowe środkami komunikacji
publicznej:



dokumenty potwierdzające poniesione koszty dojazdu (komplet biletów
jednorazowych z jednego dnia lub bilet okresowy, miesięczny),
wniosek/rozliczenie faktyczne poniesionych kosztów do miejsca
szkolenia/doradztwa zawodowego,
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- w przypadku dojazdu na szkolenie i doradztwo zawodowe własnym samochodem
osobowym :





zgodę Beneficjenta na dojazd własnym samochodem,
dokumenty potwierdzające korzystanie z własnego prywatnego samochodu:
ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu i prawa jazdy, zaświadczenie od
przewoźnika komunikacji publicznej o cenie biletu miesięcznego na
danej trasie,
wniosek/rozliczenie faktyczne poniesionych kosztów do miejsca
szkolenia/doradztwa zawodowego,

- w przypadku gdy uczestnik Projektu korzysta z samochodu nie będącego jego
własnością, zobowiązany jest do zawarcia umowy użyczenia pojazdu z właścicielem
pojazdu, na okres nie krótszy niż łączny czas uczestnictwa w danej formie wsparcia.






zgodę Beneficjenta na dojazd użyczonym samochodem,
umowę użyczenia samochodu,
dokumenty potwierdzające korzystanie z użyczonego samochodu:
ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu i prawa jazdy, zaświadczenie od
przewoźnika komunikacji publicznej o cenie biletu miesięcznego na
danej trasie,
wniosek/rozliczenie faktyczne poniesionych kosztów do miejsca
szkolenia/doradztwa zawodowego,

3.9 Wnioski należy składać w biurze projektu za okresy miesięczne lub po zakończeniu udziału
w szkoleniu – do 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składany jest
wniosek, lub w którym zakończyło się szkolenie.
3.12 Wypłata kosztów dojazdu nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania kompletu dokumentów
niezbędnych do rozliczenia, pod warunkiem posiadania środków pieniężnych na ten cel
- w przypadku ich braku, termin wypłaty zostanie przesunięty do czasu ich otrzymania.
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§10. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Beneficjent zastrzega sobie zmianę regulaminu w każdym czasie.
3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Realizatora www.edukator-jaslo.pl
4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane
niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii Koordynatora Projektu.

Przyjmuję do wiadomości warunki niniejszego regulaminu.

Niniejszy regulamin zatwierdzam
…………….…………..………
(Podpis osób zatwierdzających)

……………………………………………
Data i czytelny podpis Osoby zamierzającej
wziąć udział w projekcie
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