Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Moje Nowe Kwalifikacje 2

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020,
Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
Działanie 9.5 –Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych
w ramach umowy RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17

§ 1.
Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pt. "Moje Nowe Kwalifikacje 2"
realizowanym przez EDUCARE et SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego, ul Rynek 21,
39-200 Dębica NIP 8722197588, REGON 691781290, reprezentowaną przez Antoniego
Kamińskiego
2. Projekt realizowany jest od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. na terenie województwa
podkarpackiego.
3. Głównym celem projektu jest zdobycie, uzupełnienie lub podnoszenie kwalifikacji
zawodowych z własnej inicjatywy przez osoby dorosłe w szczególności osoby starsze
i o niskich kwalifikacjach. 150 osób (77K,73M) należących następujących grup:
• osób powyżej 50 r.ż-11os.(7K,4M)
• kobiet (77K)
• osób o niskich kwalifikacjach zawodowych-80os. (40K, 40M).
§ 2.
Słownik pojęć
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Projekt – projekt "Moje Nowe Kwalifikacje 2"
2. Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie;
3. Beneficjent – EDUCARE et SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego, ul Rynek 21, 39-200
Dębica NIP 8722197588, REGON 691781290, reprezentowaną przez Antoniego Kamińskiego
4. Uczestnik Projektu – oznacza 150 osób (77K,73M) należących następujących grup:
• osoby powyżej 50 r.ż - 11os.(7K,4M)
• kobiet (77K)
• osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych-80os. (40K, 40M)
5. Biuro Projektu – EDUCARE et SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego, ul Krakowska 25,
6. Siedziba Główna – EDUCARE et SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego, ul Rynek 21, 39200 Dębica NIP 8722197588, REGON 691781290
7. Szkolenia zawodowe – oznacza pomoc nakierowaną na podniesienie / zmianę kwalifikacji
zawodowych Uczestników/czek Projektu.
§ 3.
Zakres wsparcia
1. Projekt zakłada zindywidualizowane wsparcie, obejmujące: kwalifikacyjny kurs zawodowy
dostosowany do predyspozycji i zainteresowania uczestnika:
A. kkz kucharz (3 grupy śr. 10 osobowe) Kształcenie dla kwalifikacji (T.6) forma zaoczna
Liczba godzin w cyklu nauczania 650
B. kkz kelner (3 grupy śr. 10 osobowe) Kształcenie dla kwalifikacji (T.9, T.10) forma
zaoczna Liczba godzin w cyklu nauczania 828 (W TYM 320 GODZ. PRAKTYKA)
C. kkz fryzjer (3 grupy śr. 10 osobowe) Kształcenie dla kwalifikacji (A.19.) forma zaoczna Li
czba godzin w cyklu nauczania 683
2. Wszystkie realizowane formy wsparcia są bezpłatne dla Uczestników Projektu.
3. Godziny zajęć będą uwzględniać możliwości dojazdu z małych miejscowości.
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§ 4.
Uczestnicy projektu
1. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 150 osób (77K,73M) należących następujących
grup:
• osoby powyżej 50 r.ż - 11os.(7K,4M)
• kobiet (77K)
• osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych-80os. (40K, 40M)
§ 5.
Rekrutacja Uczestników Projektu
1. Rekrutacja Uczestników Projektu odbywać się będzie od 01.01.2018 r. do 1.01.2019 r.
2. Rekrutacja zostanie przeprowadzana zgodnie z zasadą bezstronności, jawności, przejrzystości
i równości szans (w tym równości płci).
3. Zastrzega się:
a) możliwość zamknięcia naboru przed upływem podanego powyżej w ust. 1 terminu
w przypadku wyczerpania przewidzianego w ramach projektu tj. 150 miejsc bądź;
b) możliwość wydłużenia terminu podanego powyżej ust. 1 w przypadku nie wyczerpania
przewidzianego w ramach projektu 150 miejsc.
4 Aby wziąć udział w Projekcie należy:
a. Zapoznać się z Regulaminem;
b. Wypełnić i własnoręcznie bądź przez opiekuna prawnego podpisać Formularz
Rekrutacyjny;
c. W otwartym terminie naboru złożyć (osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, poczty
elektronicznej lub jednego z działających na terenie kraju operatorów pocztowych, w tym
firm kurierskich) w Biurze Projektu, obowiązujący w dacie naboru, Formularz
Rekrutacyjny;
d. Przejść pozytywnie weryfikację formalną (weryfikację kryteriów obligatoryjnych
i dodatkowych udziału w Projekcie);
5. Rekrutacja Uczestników Projektu::
Weryfikacja formalna
Weryfikacja Formularzy Rekrutacyjnych będzie dokonywana na bieżąco w miarę napływu
Formularzy Rekrutacyjnych do Biura Projektu. W przypadku braków formalnych Kandydat
zostanie jednokrotnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania wezwania. Nie uzupełnienie wskazanych przez Koordynatora projektu braków
formalnych skutkować będzie odrzuceniem Formularza Rekrutacyjnego na etapie weryfikacji
formalnej i nie zakwalifikowaniem Kandydata do kolejnego etapu rekrutacji.
A. Na etapie oceny brane pod uwagę będą:
- kryteria formalne
a) złożenie wypełnionego i podpisanego przez Kandydata Formularza Rekrutacyjnego
(wg metody spełnia/nie spełnia);
b) złożenie wymaganych i podpisanych oświadczeń kwalifikujących do udziału w Projekcie
(wg metody spełnia/nie spełnia);
c) złożenie przez osoby niepełnosprawne dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
zgodnie ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 668 z późn. zm.) (wg metody
spełnia/nie spełnia);
e) zamieszkanie w woj. podkarpackim
- kryteria merytoryczne:
-os. bez pracy ponad 12m-cy +5pkt
-os. bez/o niskich kwal./zawod. +5pkt
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-os. od 50r.ż. +5pkt
-mieszkańcom obszarów wiejskich +5pkt
-kobietom +5pkt
–osobom niepełnosprawnym +10pkt
6. O zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie zdecyduje liczba zgromadzonych punktów.
W przypadku równej liczby punktów zdecyduje kolejność zgłoszeń.
7. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Kandydat zostanie poinformowany mailowo bądź
telefonicznie.
8. Z kandydatami zakwalifikowanymi do udziału w Projekcie zostanie zorganizowane spotkanie
informacyjne, o terminie którego zostaną poinformowani przez Kierownika Projektu.
9. Z osób nie zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa po
ok. 10 osób/ edycja, z której będą rekrutowani potencjalni Uczestnicy na wypadek rezygnacji,
wykluczenia, niedopełnienia formalności przez UP.
10. W przypadku gdy żadna z osób z listy rezerwowej nie wyrazi gotowości do udziału w
projekcie nastąpi ponowny nabór do projektu.
§ 6.
Zasady uczestnictwa w Projekcie
1. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w Projekcie zobowiązani są do podpisania umowy
uczestnictwa w projekcie.
2. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do udziału we wszystkich bezpłatnych formach wsparcia
przewidzianych Projektem.
3. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa we wszystkich
przewidzianych dla nich formach wsparcia oraz każdorazowego potwierdzania obecności na
nich podpisem na liście.
4. Warunkiem ukończenia szkolenia oraz otrzymania zaświadczenia jest uzyskanie, co najmniej
80% frekwencji na zajęciach.
5. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeń
i dokumentów związanych z realizacją Projektu.
6. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do wypełnienia wszystkich wymaganych ankiet.
7. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do przystąpienia do testów sprawdzających poziom
wiedzy i umiejętności zdobytych na zajęciach oraz do egzaminów zewnętrznych
przewidzianych w ramach projektu.
8. Uczestnicy projektu zobowiązani są do poinformowania Beneficjenta o zmianie swojej
sytuacji na rynku pracy w terminie 4 tygodnie po zakończeniu udziału w projekcie.
10. Uczestnicy Projektu otrzymają bezpłatne materiały/produkty szkoleniowe których odbiór
potwierdzą własnoręcznym podpisem. W przypadku rezygnacji w początkowej fazie
szkolenia Uczestnicy będą zobowiązani do zwrotu wszystkich materiałów szkoleniowych,
które zostaną przekazane kolejnej osobie zakwalifikowanej do projektu.
11. Uczestnik przystępując do projektu Moje Nowe Kwalifikacje wyraża zgodę do nieodpłatnego
wykorzystania i rozpowszechniania jego wizerunku przez Fundację Educare et Servire
w internecie lub publikacjach drukowanych związanych z dokumentowaniem oraz promocją
projektu Moje Nowe Kwalifikacje 2.

§ 7.
Obowiązki Uczestnika Projektu
1. Każdy Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
a) przestrzeganie niniejszego Regulaminu;
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b) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym danych wrażliwych jeśli dotyczy) oraz na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku dla celów
związanych z realizacją Projektu);
c) terminowe i punktualne stawianie się na zajęcia;
d) rzetelnego
przygotowywanie
się
do
zajęć
zgodnie
z
zaleceniami
doradców/wykładowców;
e) przystąpienia do egzaminów końcowych;
f) wypełnianie wszelkich wymaganych ankiet/testów związanych z realizowanymi
w ramach Projektu formami wsparcia;
§ 8.
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie
1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach
i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu opracowanym przez
EDUCARE et SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego.
2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać
z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez
Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
3. EDUCARE et SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego zastrzega sobie prawo do skreślenia
Uczestnika z listy uczestników w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu
oraz zasad współżycia społecznego w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności
cielesnej innego słuchacza, wykładowcy lub pracownika Biura Projektu, udowodnionego aktu
kradzieży lub szczególnego wandalizmu.
§ 9.
Postanowienia końcowe
1. Beneficjent zobowiązany jest do stosowania wytycznych w zakresie informowania
o współfinansowaniu przedsięwzięcia ze środków UE i źródłach otrzymanej pomocy.
2. Interpretacji „Regulaminu uczestnictwa” dokonuje EDUCARE et SERVIRE Fundacja Antoniego
Kamińskiego w oparciu o odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu, a także
odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej.
3. EDUCARE et SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego nie ponosi odpowiedzialności za
zmiany w dokumentach programowych i wytycznych.
4. Regulamin uczestnictwa w projekcie „Moje Nowe Kwalifikacje 2" wchodzi w życie z dniem
rozpoczęcia projektu.
5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Biura Projektu, biurze oraz siedzibie głównej EDUCARE
et SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego.
6. EDUCARE et SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego zastrzega sobie prawo zmiany
niniejszego Regulaminu w trakcie trwania projektu.
7. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem oraz wszelkie decyzje związane z realizacją
Projektu rozstrzygane są przez Beneficjenta projektu.

Moje Nowe Kwalifikacje 2

Biuro projektu: ul Krakowska 25; 39-200 Dębica
e-mail: pkaminski@educare.pl tel. kom: 606 164 456, 793 107 166

