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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

„Europejskie Kadry – edukacja językowa drogą do rozwoju kadr samorządowych 

województwa podlaskiego”, zwanego dalej „Projektem”. 

 

 

Objaśnienia skrótów i używanych terminów: 

EFS – Europejski Fundusz Społeczny, 

PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 

Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie, 

Realizator Projektu (Beneficjent) – Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w Projekcie „Europejskie Kadry 

– edukacja językowa drogą do rozwoju kadr samorządowych województwa podlaskiego”  

realizowanym w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie", 

Działanie 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższenie 

kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych” Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

2. Realizatorem Projektu (Beneficjentem) jest Związek Gmin Wiejskich Województwa 

Podlaskiego, ul. Świętojańska 24, 15-277 Białystok. 

3. Biuro Projektu „Europejskie kadry – edukacja językowa drogą do rozwoju kadr 

samorządowych województwa podlaskiego”  mieści się: ul. Elektryczna 1, 15- 080 

Białystok. 

4. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską (UE) ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego (EFS) oraz budżetu państwa.  

5. Okres realizacji Projektu: 01.09.2012 –  31.08.2014. 

6. Zasięg Projektu: województwo podlaskie. 

7. W ramach Projektu wsparciem zostanie objętych docelowo 150 osób pracujących w 

podlaskich urzędach administracji samorządowej gmin wiejskich i miejsko – wiejskich oraz 

ich jednostkach podległych (z wyłączeniem szkół). 

 

§ 2 

Zakres wsparcia 
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1. Wsparcie oferowane w ramach Projektu obejmuje: 

 

 udział w 240 godzinnym kursie języka angielskiego zakończonym egzaminem 

certyfikacyjnym 

 wyposażenie uczestników w niezbędne podręczniki 
  

2. Realizator Projektu zobowiązuje się do zapewnienia zaplecza lokalowego, technicznego i 

kadrowego niezbędnego do realizacji usług szkoleniowych oraz innych usług bezpośrednio 

z nimi związanych. 

§ 3 

Uczestnicy Projektu 

 

1. Projekt skierowany jest bezpośrednio do 150 osób (99 kobiet i 51 mężczyzn) osób 

pracujących w podlaskich urzędach administracji samorządowej gmin wiejskich i miejsko – 

wiejskich oraz ich jednostek podległych (z wyłączeniem szkół). 

2. Dodatkowe, szczegółowe kryteria naboru to: 

 

a) zamieszkiwanie na terenie wiejskim woj. Podlaskiego, 

b) płeć – 34 % Uczestników Projektu (51 osób) będą stanowili mężczyźni. 

§ 4 

Kryteria uczestnictwa w Projekcie 

 

     1.Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz 

wypełnienie dokumentów aplikacyjnych: 

a) formularz zgłoszeniowy, 

b) deklaracja udziału w Projekcie,  

c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

d) wypełniony  test wstępny poziomu znajomości języka;  

 

Dokumenty te dostępne są  w biurze Projektu – ul. Elektryczna 1, 15- 080 Białystok oraz na stronie 

internetowej wnioskodawcy www.zgwwp.org.pl . Dokumenty można przesyłać faxem, mailem, 

pocztą tradycyjną na wskazany adres lub uzupełnić na miejscu. 

 

2. O wstępnym zakwalifikowaniu osoby do udziału w Projekcie decyduje data złożenia 

pełnego podpisanego/opatrzonego datą i godziną kompletu w/w dokumentów aplikacyjnych.   

 

§ 5 

Zasady kwalifikacji Uczestników Projektu – rekrutacja 

 

http://www.zgwwp.org.pl/
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1. Rekrutacja ma charakter otwarty, jest prowadzona w sposób ciągły z zachowaniem równości 

szans do wyczerpania limitu miejsc. Odbywać się będzie w okresie IX 2012 – do wyczerpania 

limitu miejsc , w Biurze Projektów w Białymstoku. 

2. Wybór grupy docelowej i określenie poziomu zaawansowania  zostaną na podstawie rozeznania 

potrzeb wśród osób zainteresowanych udziałem w Projekcie, spełniających wstępne kryteria 

rekrutacyjne. Zgłoszeń dokonać  można elektronicznie przez stronę internetową Projektu, faksem, 

pocztą tradycyjną oraz osobiście. 

3.Etapy rekrutacji: 

a) weryfikacja formalna - ocena Uczestników pod kątem spełniania kryteriów 

formalnych, 

b) weryfikacja wyników testu kompetencji.  

4. Szczegółowe kryteria naboru to: 

a) zamieszkiwanie na obszarze wiejskim 20 pkt. 

b)  płeć – Mężczyźni – 10 pkt. 

 

5. Za datę zgłoszenia przyjmuje się datę złożenia kompletu dokumentów wymienionych w  

§ 4 ust. 1 

6. Realizator Projektu informuje osobiście, faxem, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem 

tradycyjnej poczty o fakcie zakwalifikowania do udziału w Projekcie. 

7. W przypadku gdy liczba osób chętnych do udziału w Projekcie, spełniających kryteria formalne 

oraz dodatkowe, szczegółowe, o których mowa w § 3 przewyższy liczbę 150 miejsc ( 99 kobiet i 51 

mężczyzn), utworzone zostaną listy rezerwowe z podziałem na płeć. 

8. Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie (zarówno z listy podstawowej jak i 

rezerwowej) muszą spełniać kryteria § 3 niniejszego Regulaminu. 

9. Listy rezerwowe będą tworzone wg ilości otrzymanych w czasie rekrutacji punktów. 

10. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list 

podstawowych (przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie). 

11. Podstawą kwalifikowania osób z list rezerwowych będzie ten sam status. 

12. Osoby rezygnujące z udziału w Projekcie są zobowiązane do zwrócenia Realizatorowi Projektu 

otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych oraz pokrycia kosztów kursu do czasu ich 

rezygnacji. 

 

§ 6 

Organizacja usług 

 

1. Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.  

2. Usługi świadczone będą na terenie województwa podlaskiego. 

3. Wszystkie zajęcia odbywają będą się w grupach 8- 12 osobowych. W szczególnych 

sytuacjach liczba osób w grupie może ulec zmianie. 
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4. Warunkiem zorganizowania kursu na określonym poziomie jest zebranie 8 osobowej grupy 

na takim samym poziomie początkowym.  

5. Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje materiały dydaktyczne (podręczniki) oraz 

szkoleniowe (notes, długopis, ołówek, xero skryptów). 

6. Każdy uczestnik zajęć grupowych ma prawo do max. 20% nieobecności w trakcie zajęć 

grupowych. W przypadku nieobecności Uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego 

odrobienia opuszczonych zajęć lub, jeśli to możliwe z inną grupą. Obowiązkowe 80% 

obecności na zajęciach oraz pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego jest warunkiem 

niezbędnym do uzyskania zaświadczenia. 

7. Usprawiedliwienie opuszczonych zajęć następuje poprzez pisemne wyjaśnienie i dokument 

potwierdzający wystąpienie określonych okoliczności. 

8. Dopuszcza się usprawiedliwienie opuszczonych zajęć z przyczyn: 

a) zdrowotnych - zwolnienie na odpowiednim druku dostarczone do 6 dni od momentu 

rozpoczęcia zwolnienia, 

b) innych - pisemne oświadczenie i/lub dokument potwierdzający wystąpienie 

określonych okoliczności.  

9. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach, zobowiązany jest on do powiadomienia 

Realizatora Projektu, na dzień przed planowaną nieobecnością na zajęciach. 

10. Przekroczenie dozwolonego progu nieobecności może wiązać się z możliwością 

nieotrzymania zaświadczenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Koordynator Projektu 

może zdecydować o skreśleniu z listy uczestników danej osoby. 

11. W przypadku niedostosowania się przez Uczestnika do zapisów zawartych w Regulaminie, 

w szczególności w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Uczestnika Projektu 

skutkującego skreśleniem z listy uczestników, Uczestnik jest zobowiązany do wpłaty na rzecz 

Realizatora Projektu kwoty 5514,13zł, stanowiącej całkowity koszt uczestnictwa w Projekcie. 

Dotyczy to w szczególności przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca  odmówi uznania za 

kwalifikowane wydatków poniesionych w związku z realizacją Projektu wobec nie ukończenia 

przez Uczestnika  Projektu szkolenia  organizowanego w ramach Projektu. 

 

 

§ 7 

Zasady monitoringu Uczestników 

 

1. Uczestnicy zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach. 

Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na Liście obecności (zajęcia 

grupowe) w chwili rozpoczęcia zajęć.  

2. Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w 

Projekcie oraz minimum 6 miesięcy po jego zakończeniu.  

3. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Realizatora Projektu o ewentualnych zmianach 

swojej sytuacji zawodowej (np. zmiana stanowiska pracy, zmiana miejsca zatrudnienia).  
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8. Informacje, o których mowa w ust. 1-3 będą wykorzystywane do wywiązania się przez 

Realizatora Projektu z obowiązków sprawozdawczych związanych z realizacją Projektu 

wobec Instytucji Wdrażającej.  

 

§ 8 

Obowiązki Uczestników i Realizatora Projektu 

 

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 

a) przestrzegania niniejszego Regulaminu, 

b) punktualnego, regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 

c) rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów, 

d) wypełniania testów diagnozujących postępy w nauce, 

e) przystąpienia do egzaminów certyfikacyjnych, 

f) przynoszenia na zajęcia otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, 

g) korzystania z powierzonych mu urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi, 

h) poddawania się monitoringowi zgodnie z zasadami o których mowa w § 7 

niniejszego Regulaminu, 

i) zachowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zgodnego z ogólnymi 

normami moralnymi i etycznymi w stosunku do  wykładowców, lektorów, osób 

realizujących Projekt i innych Uczestników Projektu. 

 

2. Uczestnik Projektu oświadcza, że przyjął do wiadomości, iż Projekt jest współfinansowany 

w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 15% z Budżetu Państwa w 

ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie", Działanie 9.6 

„Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższenie kompetencji 

osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych” Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. 

 

3. Realizator Projektu zobowiązuje się do: 

a) zapewnienia odpowiedniego zaplecza lokalowego i technicznego niezbędnego do 

przeprowadzenia szkoleń ogólnych,  

b) zapewnienia materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, niezbędnych do realizacji 

szkoleń ogólnych, 

c) zorganizowania egzaminu kończącego szkolenia i wydania zaświadczenia, 

d) zorganizowania egzaminu certyfikacyjnego oraz dostarczenia certyfikatu. 

 

4. Monitoring i sprawozdawczość będą prowadzone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 

Projektów współfinansowanych z EFS. W Projekcie przeprowadzona zostanie ewaluacja  

początkowa, bieżąca i końcowa.  
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§ 9 

 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

 

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko po przepracowaniu 60 godz. lub 

wielokrotności 60 godz.  w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie 

pisemnego oświadczenia dostarczonego Realizatorowi Projektu.  

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 1 mogą wynikać z przyczyn natury 

zdrowotnej lub działania siły wyższej i nie mogą być znane przez Uczestnika w momencie 

rozpoczęcia udziału w Projekcie. 

3. Realizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu  z listy uczestników 

szkolenia ogólnego w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad 

współżycia społecznego w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej 

innego słuchacza, lektora lub pracownika Biura Projektów, udowodnionego aktu kradzieży 

lub szczególnego wandalizmu. 

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do 

udziału w Projekcie, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z 

zasadami zawartymi w § 5. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 

1. W ramach Projektu Realizator nie pokrywa żadnych kosztów nie związanych z 

uczestnictwem w niniejszym Projekcie. 

2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Realizatora 

Projektu. 

3. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w w/w regulaminie, o 

czym informuje niezwłocznie Uczestnika Projektu, jednakże wszelkie zmiany niniejszego 

regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Związku Gmin Wiejskich Województwa 

Podlaskiego w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r. i obowiązuje w okresie realizacji 

Projektu. 

 

 

………………………………….  

                                                                                                                   Realizator Projektu 
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Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie „Europejskie Kadry – 

edukacja językowa drogą do rozwoju kadr samorządowych województwa podlaskiego”  

i zobowiązuję się przestrzegać jego postanowień.  

W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji w trakcie szkolenia zobowiązuję się zwrócić na rzecz 

Realizatora Projektu poniesione koszty mojego uczestnictwa w Projekcie.  

 

…………………………… 

Miejscowość, data i podpis Uczestnika Projektu 

 


