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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

"AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" 
POKL.08.01.01– 24-083/13 

 
§ 1 

Informacja o projekcie 
1. Projekt  „Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa” nr POKL.08.01.01 – 24-083/13, realizowany przez 

firmę  EUROPART SP. Z O.O zwaną dalej „Organizatorem szkolenia” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 8.1.1  Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych 
i doradztwo dla przedsiębiorstw. 

2. Projekt obejmuje swoim zasięgiem województwo śląskie. 
3. Okres realizacji projektu od 01.10.2013 do 31.08.2013.  
4. Grupą docelową projektu jest  min. 40 mikro przedsiębiorstw działających w branży ICT oraz ich 100 

pracowników. 
5. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 
6. Biuro Projektu znajduje się przy ulicy Stara Kłodnicka 50, 40-701 Katowice; Biuro projektu czynne 

jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.  
 

§ 2 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Aktywne śląskie 

mikroprzedsiębiorstwa” zwanym dalej „Projektem”. 
2. Regulamin jest dostępny na stroni internetowej projektu oraz w Biurze Projektu 
3. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należą do kompetencji 

Kierownika Projektu. 
 

§ 3 
Cele projektu 

 
1. Cel główny projektu: zwiększenie kwalifikacji 100 osób z 40 mikro przedsiębiorstw z branży ICT 

( kod PKD: J.61; J.62; J.63; M.71;M.74) działających na obszarze województwa śląskiego z obszaru 
istotnego dla ich rozwoju tj. Marketing internetowy i język angielski do 31.08.2014 r. 

2. Cele szczegółowe: 

 Nabycie kwalifikacji i umiejętności w zakresie : język angielski w ICT przez 100 osób pracujących 
w mikro przedsiębiorstwach , do 31.08.2014 r. 

 Nabycie kwalifikacji i umiejętności w zakresie : Marketing internetowy dla branży ICT przez 100 
osób pracujących w mikro przedsiębiorstwach , do 31.08.2014 r. 

 
 

§ 4 
Warunki uczestnictwa w projekcie 

 
1. Warunkiem przyjęcia Kandydata do Projektu jest spełnienie wszystkich poniższych kryteriów: 

 

a) miejsce działalności przedsiębiorstwa, które deleguje pracownika do Projektu: 

 przedsiębiorstwo musi działać na terenie woj. śląskiego  

 w przypadku osoby fizycznej, osoba fizyczna musi pracować lub mieszkać w  woj. śląskim 
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 podmiot - musi posiadać jednostkę organizacyjną w woj. śląskim 
b) wielkość przedsiębiorstwa, które deleguje pracownika do Projektu: 

 przedsiębiorstwo musi być mikro przedsiębiorstwem (ilość zatrudnionych osób- max 9, roczny 
obrót nie przekraczający 2 mln euro) 

c) branża przedsiębiorstwa, które deleguje pracownika do Projektu:  

 branża ICT, wg. PKD J.61, J.62, J.63, M.71, M.74 
d) przedsiębiorstwo, które deleguje pracownika do Projektu: 

 nie mogło przekroczyć progu de minimis (próg de minimis 200 tys. euro w ciągu ostatnich 2 lat) 
e) forma zatrudnienia pracownika delegowanego do projektu:  

 umowa o pracę, powołanie, wybór, mianowanie, spółdzielcza umowa o pracę 
 

2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w § 4 pkt. 1 niniejszego 
Regulaminu, jest wypełnienie i przesłanie pocztą tradycyjną, lub złożenie w Biurze Projektu przez 
Uczestnika wszystkich dokumentów aplikacyjnych wymienionych w §5 pkt. 8 . 
 

§ 5 
Zasady rekrutacji 

1. Za rekrutację w całości odpowiada Komisja Rekrutacyjna w skład której wchodzą: Kierownik 
Projektu i Specjalista ds. rekrutacji i logistyki projektu.  

2. Rekrutacja będzie prowadzona przez Specjalistę ds. Rekrutacji z zachowaniem zasad równości 
szans.  

3. Rekrutacja jest jawna, otwarta i prowadzona w sposób ciągły (do momentu utworzenia 
ostatniej grupy szkoleniowej).  

4. Realizacja szkoleń rozpocznie się po zebraniu grupy składającej się z 10 osób.  
5. Rekrutację wspierać będzie kampania promocyjno – informacyjna realizowana 

z wykorzystaniem materiałów promocyjnych (ulotek, plakatów), której zadaniem będzie 
dotarcie z ofertą przewidzianego w Projekcie wsparcia do jak największej grupy osób 
zainteresowanym uczestnictwem. 

6. Formą zgłoszeniową będą dokumenty aplikacyjne dostępne na stronie internetowej Projektu 
oraz w Biurze Projektu. 

7. Przedsiębiorstwa zainteresowane wydelegowaniem swoich pracowników do udziału 
w projekcie muszą wypełnić i przesłać pocztą tradycyjną, lub złożyć w Biurze Projektu wszystkie 
dokumenty aplikacyjne wymienione w §5 pkt. 9. 

8. Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć w Biurze Projektu bądź przesłać pocztą, tj:  

 formularz zgłoszeniowy  

 oświadczenie o delegowaniu 

 oświadczenie o zatrudnieniu 

 formularz informacyjny przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

 zaświadczenie o pomocy de minimis/ oświadczenie o wielkości pomocy de minimis 
otrzymanej/oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zaświadczenie o pomocy z roku 
bieżącego i dwóch poprzedzających go lat podatkowych) 

 KRS lub wpis do ewidencji DG 

 oświadczenie o przetwarzaniu danych 

 podpisany regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 
9. W przypadku kandydatów, którzy uzyskają taką samą ilość punktów, decyduje data i godzina 

wpływu dokumentów. 
10. W ramach procedury rekrutacyjnej stworzona zostanie lista podstawowa, a w przypadku 

zgłoszenia się do udziału w Projekcie większej niż zakładana liczba Kandydatów – również lista 
rezerwowa. Listy dostępne będą w Biurze Projektu.  
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11. W przypadku rezygnacji Uczestnika do Projektu skierowana będzie pierwsza osoba z listy 
rezerwowej pod warunkiem nie przekroczenia 20% zajęć. 

12. Bezwarunkowe pierwszeństwo podczas rekrutacji będą miały kobiety. 
13. W procesie rekrutacji będą przyjmowane jedynie kompletne, poprawnie wypełnione 

dokumenty. 
14. Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w projekcie zostanie podjęta na podstawie 

poprawnie wypełnionych dokumentów aplikacyjnych oraz po spełnieniu warunków określonych 
w § 4 pkt.1. O przyjęciu Uczestnika do Projektu decyduje ostatecznie Projektodawca. 

 
 

§ 6 
Proces rekrutacji i kwalifikacji uczestników Projektu 

 
Proces rekrutacji do Projektu jest dwuetapowy. 

1. I etap rekrutacji -ocena formalna(ocena spełnia/nie spełnia) warunków uczestnictwa w projekcie 
wymienionych w § 4 pkt.1 niniejszego regulaminu . 

2. W przypadku niespełnienia min. 1 warunku uczestnictwa w projekcie wniosek zostaje odrzucony. 
3. Dodatkowe kryteria mające wpływ na wynik rekrutacji to: 

a) poziom wiedzy/kompetencji/umiejętności z zakresu tematyki szkoleniowej:   preferowane osoby 

o niskich kwalifikacjach 

 brak(15pkt.) 

 niski(10p kt) 

 średni(5pkt.) 

 wysoki(0pkt) 
b) płeć: preferowane kobiety (bezwarunkowe pierwszeństwo). 

4. Zgłoszenia, które zostaną pozytywnie zweryfikowane i otrzymają największą liczbę punków na 
I etapie, przejdą do II etapu -diagnoza potrzeb zawodowych  i szkoleniowych. 

5. Doradca podczas II etapu rekrutacji skupi się na zasobie informacji, jakich brakuje pracownikom, 
zachowaniach i nawykach oraz przekonaniach odnośnie tematu szkolenia, jakie powinni posiadać. 
Wyniki diagnozy pozwolą na formowanie grupy o podobnych deficytach wiedzy, dzięki czemu 
oferowane wsparcie będzie stanowiło odpowiedź na zapotrzebowanie pracowników. 

6. Diagnoza będzie prowadzona przez doradcę i lektora języka angielskiego (1h/os.),którzy dokonają 
analizy zgromadzonych danych.  

7. Po przeprowadzonej rekrutacji i wyborze uczestniczek/uczestników wszyscy zostaną 
poinformowani telefonicznie o wynikach rekrutacji.   

 

§ 7 
                                        Prawa uczestniczki/uczestnika Projektu 
 

Każda z uczestniczek/uczestników Projektu ma prawo do: 
 
1. Udziału w szkoleniach realizowanych w ramach Projektu - w wymiarze  48 godzin szkoleniowych na 

zajęciach stacjonarnych z języka angielskiego w ITC oraz 50 godzin szkoleniowych na zajęciach 
stacjonarnych z marketingu internetowego dla branży ITC (razem 98 godzin szkoleniowych). 

2. Otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć. 
3. Wyżywienia podczas szkoleń realizowanych w ramach Projektu. 
4. Otrzymania zaświadczenia o ukończeniu  szkolenia w przypadku, gdy był obecny na co najmniej 80% 

zajęć oraz zdał pozytywnie egzaminy wewnętrzne i zewnętrzne organizowane w trakcie trwania 
Projektu. 
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§ 8 
Obowiązki uczestniczki/uczestnika Projektu 

 
Uczestniczka/uczestnik Projektu zobowiązuje się do : 
 

1. Wypełnienia i dostarczenia do Biura Projektu osobiście bądź pocztą niezbędnych wypełnionych 
dokumentów aplikacyjnych. 

2. Podpisania niniejszego regulaminu i jego przestrzegania. 
3. Aktywnego uczestnictwa w szkoleniach Projektu. 
4. Obecności na zajęciach w wymiarze co najmniej 80%. 
5. Wypełniania w trakcie Projektu ankiet ewaluacyjnych, list obecności  oraz testów sprawdzających. 
6. Wypełniania w trakcie szkoleń Projektu wszystkich zaleceń prowadzących i organizatora szkolenia. 
7. Bieżącego informowania biura projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy 

udział w Projekcie. 
8. Usprawiedliwienia wszystkich zaistniałych nieobecności w terminie 7 dni od daty zaistnienia 

zdarzenia. 
§ 9 

Szkolenia  
 

1. Szkolenia mają na celu nabycie przez uczestników Projektu nowych umiejętności umożliwiających 
wykorzystanie nowoczesnych narzędzi marketingowych i mediów społecznościowych jako sposobu 
na wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności śląskich przedsiębiorstw a także nabycie 
umiejętności z zakresu języka angielskiego umożliwiających stosowanie nowoczesnych technologii 
również na rynkach zagranicznych. 

2. Harmonogram szkoleń będzie dostępny na stronie internetowej Projektu –
www.europart.wlodaw.pl/aktywny_slask . 

3. Szkolenia będą realizowane na terenie województwa  śląskiego.  
4. Szkolenia odbywać się będą w weekendy i w godzinach popołudniowych  w  tygodniu, w terminach 

dostosowanych do systemu funkcjonowania  firm. Dana forma nie utrudni bieżącej pracy 
i funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

5. Udział w Projekcie dla Uczestników jest bezpłatny.  
6. Uczestnictwo w Projekcie zostanie potwierdzone certyfikatem. Warunkiem uzyskania certyfikatu 

jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć szkoleniowych, potwierdzone podpisem na liście 
obecności oraz zdanie wymaganych egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych 
w trakcie trwania projektu 

7. Podstawą usprawiedliwienia Uczestnikowi szkolenia nieobecności na zajęciach może być 
zaświadczenie lekarskie potwierdzone pieczęcią i podpisem przez uprawnioną jednostkę lub 
zdarzenie losowe.  
 

§ 10 

Zasady rezygnacji z uczestniczenia w Projekcie 

1) W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w Projekcie przed rozpoczęciem zajęć Beneficjent 
Ostateczny zobowiązuje się dostarczyć informację o tym fakcie osobiście bądź telefonicznie do 
Biura Projektu  w jak najwcześniejszym możliwym terminie. 

2) W przypadku rezygnacji z zajęć zorganizowanych w ramach Projektu w trakcie ich trwania 
Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego 
przyczyn rezygnacji. 
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a) W przypadku przerwania uczestnictwa w Projekcie z winy uczestniczki/uczestnika, lub 
niedotrzymania wymaganego poziomu frekwencji na zajęciach, za wyjątkiem zdarzeń losowych 
i choroby, uczestniczka/uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów 
szkoleniowych, a Projektodawca ma prawo dochodzić zwrotu poniesionych kosztów 
 

b) W przypadku, gdy przyczyna rezygnacji jest inna niż przypadek losowy lub dokumentacja 
potwierdzająca wypadek losowy nie zostanie zaakceptowana przez Projektodawcę, ma on prawo 
dochodzić zwrotu poniesionych kosztów 

 
§ 11 

Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2013 
2. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 
3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych 

postanowień. 
4. W przypadku zmian dokonanych w Regulaminie  bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień 

Realizator niezwłocznie poinformuje drogą e-mailową o tym fakcie Beneficjentów Ostatecznych. 
5. W przypadkach nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Kierownik Projektu 

 
 
 
 

 

Przyjęłam/przyjąłem do wiadomości i przestrzegania  powyższy regulamin rekrutacji i uczestnictwa 

Projektu. 

 

 

        

         ..................................................................... 

        (data i czytelny podpis uczestniczki/ uczestnika) 

 
 

 
 

 

 


