Projekt „Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie” współfinansowany ze środków
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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie”
Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie „Zdobądź nowy zawód,
rozpocznij nowe życie” realizowanego w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry
gospodarki” Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałanie
8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
2. Realizatorem Projektu jest Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. z
siedzibą: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Akademicka 12.
3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
4. Okres realizacji Projektu: 01.09.2012 – 31.05.2013.
5. Zasięg Projektu: województwo świętokrzyskie, powiat: Ostrowiec Św., Opatów.
6. Działania w ramach Projektu będą realizowane dla 39 kobiet i 21 mężczyzn – Uczestników
wybranych zgodnie z zasadami opisanymi w §4 i 5.
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§2
SŁOWNIK POJĘĆ

1. Beneficjent - Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.
2. Uczestnik - osoba zakwalifikowana do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w
niniejszym regulaminie.
3. Projekt - „Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie”.
4. Strona internetowa Projektu – http://nowyzawod.wsbip.edu.pl
5. Osoba odchodząca z rolnictwa – Rolnik ubezpieczony w KRUS lub jego domownik
(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym
rolników), zamieszkujących na terenie powiatu ostrowieckiego lub opatowskiego, który
wykonuje działalność rolniczą, lecz w momencie przystąpienia do projektu składa
oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością
rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej.
6. Rolnik – pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalności rolniczą w
pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy
producentów rolnych, a także osoby, które przeznaczyły grunty prowadzonego przez siebie
gospodarstwa rolnego do zalesienia.
7. Domownik – osoba bliska rolnikowi, która:
a) ukończyła 16 lat,
b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie
jego gospodarstwa rolnego albo bliskim sąsiedztwie,
c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy
(wymogi zawarte w podpunktach a, b i c muszą być spełniane równocześnie).
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§3
CEL PROJEKTU

Celem głównym Projektu „Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie” jest nabycie
nowych kwalifikacji zawodowych 60 osób odchodzących z rolnictwa zamierzających podjąć
w przyszłości zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub
zamierzających podjąć w przyszłości pozarolniczą działalność gospodarczą z powiatu
ostrowieckiego i opatowskiego.
§4
KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1. W projekcie mogą uczestniczyć rolnicy ubezpieczeni w KRUS lub ich domownicy (w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolnik
ów Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.), którzy spełniają łącznie następujące
warunki:
a) są zameldowani w województwie świętokrzyskim na terenie jednego z powiatów:
ostrowieckiego, opatowskiego.
b) prowadzą osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w ich
posiadaniu gospodarstwie rolnym (rolnicy)/ lub osoby bliskie rolnikowi, pozostające z
rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkujące na terenie jego
gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie i stale pracujące w tym gospodarstwie
rolnym i nie związane z rolnikiem stosunkiem pracy (domownicy);
c) zamierzające podjąć w przyszłości zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością
rolniczą lub zmierzają podjąć w przyszłości pozarolniczą działalność gospodarczą.
2. Ponadto wypełnią Formularz Zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami:
a) Oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w pkt. 1.
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b) Oświadczenie Uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych, a w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie złożą Deklarację uczestnictwa w
Projekcie.
3. Zaakceptują Regulamin Uczestnictwa w Projekcie.
§5
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

1. Rekrutacja prowadzona będzie we wrześniu i październiku 2012 na kurs „Księgowość”
oraz w listopadzie i grudniu 2012 na kurs „Pracownik administracyjno-biurowy”.
2. Rekrutacja uczestników Projektu zorganizowana zostanie w Biurze Projektu w Ostrowcu
Św. , ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Św.
3. Rekrutacja prowadzona będzie poprzez ogłoszenia prasowe, stronę internetową, ulotki i
plakaty rekrutacyjno-informacyjne w poszczególnych powiatach.
4. Do celów rekrutacyjnych służyć będzie Formularz Zgłoszeniowy dostępny w Biurze
Projektu, oraz na stronie internetowej Projektu.
5. Zgłoszenia do Projektu dokonywane będą przez osobiste złożenie lub przesłanie pocztą do
Biura Projektu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego wraz z
wymaganymi załącznikami.
6. Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane.
7. Odmowa podania danych osobowych oraz brak zgody na ich przetwarzanie są
równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
8. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do
udziału w Projekcie.
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9. O zakwalifikowaniu kandydatów do uczestnictwa w Projekcie decydować będzie Komisja
Kwalifikacyjna powołana przez Kanclerza WSBiP.
10. Komisja Kwalifikacyjna dokona wyboru uczestników Projektu przy uwzględnieniu
równości szans, to jest: udziału kobiet i mężczyzn, osób niepełnosprawnych, jak również
podziału na powiaty, poziom wykształcenia, wiek.
11. Komisja Kwalifikacyjna po dokonaniu wyboru uczestników sporządzi protokół
zawierający listę osób zakwalifikowanych na dane szkolenie oraz listę rezerwową w ilości do
10 uczestników każdego szkolenia. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w
przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej.
12. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną poinformowane pisemnie bądź
telefonicznie. Lista osób zakwalifikowanych dostępna będzie także na tablicy ogłoszeń w
Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu.
13. Złożone przez kandydatów dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.
§6
ORGANIZACJA REALIZACJI WSPARCIA

1. Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:
a) indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w wymiarze 2 godzin na osobę
b) Kursy: „Księgowość” w wymiarze 120 godzin na osobę, „Pracownik
administracyjno-biurowy” w wymiarze 150 godzina na osobę
2. Wymienione formy wsparcia zorganizowane zostaną w Ostrowcu Św.
3. Szkolenia odbywać będą się w salach wykładowych WSBiP
4. Zajęcia komputerowe odbywać będą się w grupach 10–cio osobowych.
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5. Każdy z uczestników szkolenia ma zapewnione bezpłatnie:
a) materiały szkoleniowe i piśmienne
b) poczęstunek oraz napoje.
6. Każdy uczestnik po zakończeniu kursu otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie
kursu.
7. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest udział w minimum 80% zajęć szkoleniowych.
§7
PRAWA I OBOWIAZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. Uczestnik Projektu ma prawo do nieodpłatnego uczestnictwa we wszystkich formach
wsparcia oraz wynikających z tego świadczenia zgodnie z § 6 pkt.5 regulaminu.
2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3. Udział Uczestnika w na zajęciach jest obowiązkowy. Na zajęciach prowadzona będzie lista
obecności, którą uczestnicy szkoleń zobowiązani są podpisywać podczas każdych zajęć.
4. Dopuszcza się usprawiedliwione nieobecności Uczestnika spowodowane ważną sytuacją
losową (usprawiedliwienie chorobowe, potrzeba pozostania w pracy itp.) Usprawiedliwienie
może nastąpić po uprzednim telefonicznym zawiadomieniu lub złożeniu pisemnego
oświadczenia o przyczynach nieobecności.
5. Uczestnik zobowiązany jest do:


wypełnienia w trakcie trwania szkolenia ankiety ewaluacyjnej przed i po zakończeniu
szkolenia



wypełnienia wszystkich dokumentów związanych bezpośrednio z realizacją Projektu
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udziału, w co najmniej 80% zajęć szkoleniowych.

§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 przez Uczestnika Projektu.
2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt.1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z
przyczyn naturalnych, zdrowotnych lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane
przez uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.
3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników Projektu w
przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu lub zasad współżycia społecznego,
w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, kadry
dydaktycznej lub pracownika Biura Projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub
szczególnego wandalizmu.
4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do
Projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z § 5, pkt.11
regulaminu.
5. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Uczestnik jest zobowiązany zwrócić
otrzymane materiały szkoleniowe i pomocnicze.
§9
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta
Projektu.
2. Powyższy regulamin udziału w Projekcie obowiązuje przez okres realizacji Projektu.
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3. Ostateczna interpretacja „Regulaminu uczestnictwa w Projekcie” należy do Beneficjenta w
oparciu o stosowne dokumenty programowe.
4. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym
niezwłocznie poinformuje Uczestnika Projektu.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.09.2012 r.

.................................................
Podpis
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