REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Logistyka na miarę XXI wieku”
§1
• Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach realizacji projektu:
„Logistyka na miarę XXI wieku”
• Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 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”.
• Projekt realizowany jest przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS
• Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2013 roku – 30 listopada 2014 roku
• Działania realizowane będą dla Uczestników Projektu z województwa lubelskiego
wybranych zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie.
• Rekrutacja do projektu prowadzona jest w oparciu o kampanię promocyjną
obejmującą stronę internetową Projektu, dystrybucję materiałów promocyjnych,
mailing, reklamę prasową.
• Osoba staje się uczestnikiem projektu w momencie podpisania deklaracji uczestnictwa
w projekcie.
• Uczestnik projektu kończy uczestnictwo w projekcie w chwili, gdy zakończona została
zaplanowana dla niego ścieżka uczestnictwa, do której został zakwalifikowany.
• Osobą odpowiedzialną za podejmowanie kluczowych decyzji jest Koordynator
Projektu, który sprawuje nadzór merytoryczny nad formami i metodami pracy,
monitoruje realizację projektu oraz odpowiada za kontakty z Instytucją Pośredniczącą.
• Wszystkie informacje dotyczące projektu będą dostępne na stronie internetowej
projektu www.poliglotus.com.pl oraz w Biurze Projektowym wymienionym w §2.

§2
SŁOWNIK POJĘĆ
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:
Realizator Projektu – Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS
Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na podstawie
zasad ujętych w niniejszym regulaminie
Uczestnik

Projektu

(UP)

–kandydat

który

po spełnieniu

wymogów

określonych

w Regulaminie został zakwalifikowany do udziału w Projekcie
UE – Unia Europejska
EFS – Europejski Fundusz Społeczny
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Projekt – „Logistyka na miarę XXI wieku”
Komplet dokumentacji rekrutacyjnej:
Ankieta uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 1);
Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 2);
Oświadczenie

o wyrażeniu

zgody

na

przetwarzanie

danych

osobowych

(Załącznik nr 3);
Regulamin uczestnictwa w projekcie
Umowa szkoleniowa
PO KL 2007-2013 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Strona internetowa projektu – www.poliglotus.com.pl,
Biuro Projektu – ul. Wschodnia 6/1, 20-015 Lublin.
Telefony: 81 536 94 26, kom. 515 700 078

§3
ZAKRES WSPARCIA OFEROWANY W RAMACH PROJEKTU
Projekt przewiduje realizację następujących działań:
1. Szkolenie specjalista ds. logistyki z egzaminem European Junior Logistician - 96 h
2. Szkolenie z języka angielskiego dla 60 osób pełnosprawnych oraz egzamin TOEIC –
180 h
§4
UDZIAŁ W PROJEKCIE I UCZESTNICTWO
1. W projekcie mogą uczestniczyć osoby zwane dalej Uczestnikami Projektu spełniające
następujące wymogi:
 są osobami dorosłymi (18 – 64 lata) zamieszkałymi, pracującymi na terenie
woj. lubelskiego (zgodnie z KC), pracującymi w mikroprzedsiębiorstwie z
obszaru województwa lubelskiego – posiadającego jednostkę organizacyjną na
obszarze województwa lubelskiego, prowadzącą działalność w dziedzinie
logistyki, posiadające udokumentowany co najmniej 2 letni staż pracy na
stanowisku, które obejmuje zakres zadań związany z logistyką.
2. Oprócz spełnienia kryteriów z § 4, pkt. 1 osoba zainteresowana udziałem w Projekcie
będzie musiała dostarczyć komplet dokumentacji rekrutacyjnej obejmujący:
• ankieta uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 1),
• deklaracja przystąpienia do udziału w projekcie (Załącznik nr 2),
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
(Załącznik nr 3),
• Umowę szkoleniową
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• Formularz dotyczący otrzymanej pomocy publicznej lub pomocy de mini mis
3. Komplet dokumentacji rekrutacyjnej będzie dostępny na stronie internetowej projektu
www.poliglotus.com.pl oraz w biurze projektu.
4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
5. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie będą musiały dostarczyć do Biura
Projektu komplet dokumentacji rekrutacyjnej osobiście lub poczta.
6. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane pod kątem
formalnym, a kandydaci będą informowani niezwłocznie o wyniku weryfikacji oraz
ewentualnej konieczności poprawienia dokumentów.
7. Rekrutację przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna złożona z pracowników projektu.
8. Komisja dokonuje wyboru Uczestników Projektu zgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie Projektu i wymogami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
9. Termin rekrutacji ogłoszony zostanie na stronie internetowej projektu
www.poliglotus.com.pl.
10. Kryteriami przyjęcia Beneficjentów Ostatecznych do udziału w projekcie będą:
• spełnienie wymogów formalnych określonych w §4 regulaminu Projektu,
Nabór Uczestników Projektu prowadzony będzie zgodnie z zasadą równości szans
w dostępie do szkoleń.
11. W wyniku rekrutacji zakwalifikowane do udziału w projekcie zostanie 60 osób, 18
kobiet oraz 42 mężczyzn.
12. Uczestnicy Projektu zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do projektu.
13. Stworzona zostanie lista rezerwowa osób, które w przypadku rezygnacji
zakwalifikowanego Uczestnika Projektu będą zaproszone do udziału w projekcie.
14. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i wiążąca.
§5
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
1. Każda zainteresowana osoba przed przystąpieniem do Projektu zobowiązana jest
do uczestnictwa w procesie rekrutacji i dostarczenia kompletu prawidłowo
przygotowanej dokumentacji.
2. Niewyrażenie zgody przez UP na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. Wzór oświadczenia
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik nr 3
dokumentacji rekrutacyjnej.
3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest w trakcie udziału w Projekcie do obecności
w zajęciach oraz aktywnego uczestnictwa w szkoleniach.
4. Warunkiem ukończenia szkolenia, uzyskania zaświadczenia potwierdzającego udział
w Projekcie jest odpowiednia frekwencja (udział w co najmniej 80% zajęć).
5. UP zobowiązany jest do potwierdzenia każdorazowo swojej obecności na szkoleniu
czytelnym podpisem na liście obecności.
6. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do rzetelnego wypełniania wszelkich
dokumentów monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczonych przez realizatorów
Projektu, Instytucję Pośredniczącą jak i inne podmioty upoważnione w tym zakresie,
o ile badania dotyczą realizacji i udziału w Projekcie.
7. UP bierze odpowiedzialność za składane oświadczenia i przekazywane informacje.
W przypadku poświadczenia nieprawdy grozi mu odpowiedzialność cywilna i/lub
karna.
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8. UP otrzymuje bezpłatnie materiały dydaktyczne w czasie trwania szkolenia, czego
odbiór poświadcza podpisem.
§6
ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
1. CJOiE Poliglotus zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy
uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.
2. W celu zabezpieczenia frekwencji, na wypadek choroby lub zdarzeń losowych,
przewiduje się utworzenie listy rezerwowej uczestników.
3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy osób
zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy
rezerwowej.
4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z projektu lub w przypadku rażącego
naruszenia regulaminu UP będzie obciążony kosztami udziału w projekcie.
i wszelkimi stratami ponoszonymi z tego tytułu przez Realizatora projektu. Koszt
udziału jednej osoby w projekcie wynosi 9835,62 zł.
5. Fakt rezygnacji z udziału w projekcie musi być przedstawiony pisemnie z podaniem
przyczyny rezygnacji oraz przedstawieniem odpowiednich dokumentów
potwierdzających powód rezygnacji.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013r.
2. Sprawy nie uregulowane w Regulaminie będą rozstrzygane przez Zespół Projektowy.
3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Beneficjenta Projektu (CJOiE
Poliglotus) w oparciu o stosowne dokumenty zawarte na stronie Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego oraz na stronach Instytucji Pośredniczącej i Instytucji
Wdrażającej.
4. Realizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym
niezwłocznie poinformują zainteresowanych na stronie internetowej Projektu
www.poliglotus.com.pl.
5. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Projektu
www.poliglotus.com.pl.

Podpis Uczestnika Projektu
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