REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”
NR: RPSW.08.05.03-26-0081/19
§1
Informacje ogólne
1) Projekt „Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość” jest realizowany przez POWIAT
WŁOSZCZOWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE
(ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa) w partnerstwie z firmą PROJECT HUB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Cienistej 3.
2) Czas trwania projektu: 01.06.2020 r. – 31.05.2021 r.
3) Słownik pojęć:
a) Osoba bezrobotna - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca
zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są
zaliczani do osób bezrobotnych. Osobą bezrobotną jest zarówno osoba bezrobotna w rozumieniu
Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoba zarejestrowana jako bezrobotna. Definicja
nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoba
kwalifikująca się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, która jest bezrobotna w rozumieniu
niniejszej definicji (nie pobiera świadczeń z tytułu urlopu), jest również osobą bezrobotną.
b) Osoba długotrwale bezrobotna – to osoba w zależności od wieku:
- młodzież (<25 lat) – osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
- dorośli (25 lat lub więcej) – osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
c) Osoba bierna zawodowo - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie
pracuje i nie jest bezrobotną). Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako
nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach
urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) jest uznawana za bierną zawodowo, chyba że jest
zarejestrowane już jako bezrobotna.
d) Osoby pracujące- osoby, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią
zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub prowadzące działalność na własny
rachunek, które chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy
kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub
praktykę zawodową - są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych
warunków:
• osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu
uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków;
• osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy
gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie
wyprodukowano (np.: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa;
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architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę
czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub
seminariach);
• osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki
zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach
przygotowań do uruchomienia działalności.
e) Osoby z niepełnosprawnościami – osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną,
umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami,
utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobamitj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511), a także osoby
z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 882 z późn. zm.).
f) Osoby z niskimi kwalifikacjami- osoby z wykształceniem na poziomie maksymalnie ISCED 2 (poziom
podstawowy i gimnazjalny)-wykształcenie do poziomu ISCED 2 włącznie. Stopień uzyskanego
wykształcenia określany jest w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego i w dniu rozpoczęcia
uczestnictwa w projekcie.
g) Uczestnik projektu- osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie.
4) Biuro projektu: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE,
ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 22 12.
§2
Warunki uczestnictwa w projekcie
1) Projekt skierowany jest do osób dorosłych w wieku 18 lat i więcej (wiek liczony na podstawie daty
urodzenia na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie), pracujących lub pozostających bez zatrudnienia,
które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze
województwa świętokrzyskiego i które:
a) z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji
zawodowych poprzez udział w kursach zawodowych
b) nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
c) oraz które zobowiążą się do przekazania informacji na temat swojej sytuacji po opuszczeniu proj. informacji dotyczących sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie zgodnie z zakresem danych
określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020 (informacji o sytuacji na rynku pracy i informacji na temat
uczestnictwa w kształceniu/szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji) w terminie do 4 tygodni od
zakończenia udziału w projekcie.
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2) Poza w/w obowiązkowymi dla wszystkich uczestników kryteriami przynależności do grupy docelowej
projektu, od osób starających się o uczestnictwo w poszczególnych kursach wymaga się spełnienia
dodatkowych kryteriów zgodnie z poniższymi zapisami:
a) osoby starające się o udział w kursie „Specjalista ds. transportu i logistyki+ prawo jazdy kat. C”ukończone 21 lat, posiadanie prawa jazdy kat. B i nieposiadanie prawa jazdy kat. C
b) osoby starające się o udział w kursie „Opiekunka środowiskowa + prawo jazdy kat. B” - nieposiadanie
prawa jazdy kat. B
c) osoby starające się o uczestnictwo w „Kursie masażu klasycznego (masażysta) + prawo jazdy kat. B” nieposiadanie prawa jazdy kat. B
d) osoby starające się o udział w kursie „Kosmetyczka (wizaż i pielęgnacja) + prawo jazdy kat. B” nieposiadanie prawa jazdy kat. B
e) osoby starające się o uczestnictwo w kursie „Operator wózków widłowych z obsługą i wymianą butli
gazowej”- nieposiadanie uprawnień z UDT w zakresie obsługi wózków widłowych i wymiany butli
gazowej.
3) Wsparciem w projekcie objęte mogą zostać zarówno osoby bierne zawodowo, bezrobotne (w tym osoby
bezrobotne zarejestrowane we właściwym Urzędzie Pracy), jak i osoby pracujące.
4) Wsparcie w projekcie otrzyma 90 osób spełniających w/w kryteria, przy czym minimum 50% uczestników
projektu będzie osobami należącymi do co najmniej jednej z poniższych grup osób wykazujących
największą lukę kompetencyjną lub posiadających największe potrzeby związane z uzupełnieniem/
podwyższeniem umiejętności/kompetencji/kwalifikacji zawodowych:
a) osoby w wieku 50 lat i więcej (wiek uczestników liczony jest na podstawie daty urodzenia i ustalany
w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie)
b) osoby z niskimi kwalifikacjami (tj. z wykształceniem na poziomie maksymalnie ISCED 2 włączniepoziom podstawowy i gimnazjalny; stopień uzyskanego wykształcenia określany jest w dniu złożenia
formularza zgłoszeniowego i w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie).
§3
Rekrutacja
1) Rekrutacja rozpoczyna się 30.06.2020 r. i prowadzona będzie osobno dla każdej edycji kursu (trwać
będzie do wyłonienia ostatecznej grupy Uczestników - zakłada się, że nie później niż do dnia
28.02.2021 r.).
2) W przypadku niewyłonienia zakładanej liczby uczestników termin rekrutacji może ulec wydłużeniu
na kolejny miesiąc/e (prowadzone będą rekrutacje uzupełniające).
3) Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów
rekrutacyjnych, w terminie określonym w § 3 pkt. 1, w jeden z następujących sposobów:
a) osobiście do Biura projektu
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b) za pomocą poczty tradycyjnej/kuriera na adres Biura projektu
c) podczas organizowanych przez Beneficjenta spotkań terenowych na temat możliwości udziału
w projekcie (możliwość przekazania dokumentów rekrutacyjnych pracownikowi Beneficjenta
obecnego na spotkaniu).
4) Dokumenty rekrutacyjne składają się z Formularza Zgłoszeniowego zawierającego oświadczenia
potwierdzające kwalifikowalność do projektu wraz z następującymi zaświadczeniami potwierdzającymi
status potencjalnego uczestnika:
a) zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby zarejestrowanej jako osoba
bezrobotna - dotyczy osób starających się u udział w projekcie, zarejestrowanych
w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy
b) poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub dokumentu
równoważnego, potwierdzającego niepełnosprawność, stan zdrowia (o których mowa w ustawie
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych- Dz. U. z 2018 r. poz. 511 i w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego- Dz. U. z 2017 r., poz. 882 z późn. zm.) - dotyczy kandydatów do projektu,
posiadających niepełnosprawność.
5)
Dokumenty rekrutacyjne osoba starająca się u dział w projekcie uzupełnia odręcznie i podpisuje
czytelnym pismem.
6)
Formularz Zgłoszeniowy wraz z załącznikami dostępny jest w Biurze projektu oraz na stronach
internetowych Lidera i Partnera projektu: www.zsp2wloszczowa.pl, www.projecthub.pl. Dodatkowo
Formularze zgłoszeniowe będą dostępne również podczas organizowanych spotkań terenowych.
§4
Ocena dokumentów rekrutacyjnych
1) Ocena złożonych dokumentów rekrutacyjnych obejmować będzie następujące etapy:
a) weryfikacja formalna aplikacji - analiza kompletności wypełnienia dokumentów oraz złożenia
dodatkowych zaświadczeń potwierdzających posiadany status, zgodnie z zapisami niniejszego
Regulaminu:
• posiadanie statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej we właściwym Urzędzie Pracy oraz
przedłożenie na potwierdzenie w/w faktu stosownego zaświadczenia z MUP/PUPweryfikacja zapisów w Formularzu i złożenia wraz z Formularzem stosownego zaświadczenia
• posiadanie niepełnosprawności oraz przedłożenie na potwierdzenie w/w faktu stosownego
dokumentu- weryfikacja na podstawie zapisów w Formularzu i weryfikacja załączenia
stosownego orzeczenia/ dokumentu równoważnego.
W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonej aplikacji, potencjalny uczestnik projektu będzie
miał możliwość jednokrotnego uzupełnienia braków w wyznaczonym przez Beneficjenta terminie.
b) weryfikacja merytoryczna złożonych dokumentów - ocena spełnienia przez potencjalnego kandydata:
- kryteriów dostępu, tj. obowiązkowych dla wszystkich uczestników kryteriów przynależności do
grupy docelowej projektu:
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•

praca, zamieszkiwanie bądź uczenie się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze
województwa świętokrzyskiego (w tym posiadanie statusu osoby pracującej lub bezrobotnej/
biernej zawodowo)– weryfikacja na podstawie zapisów i oświadczenia, zawartych
w Formularzu Zgłoszeniowym
• ukończone 18 lat i więcej- weryfikacja na podstawie zapisów i nr PESEL, zawartych
w Formularzu Zgłoszeniowym
• zainteresowanie z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem
kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach zawodowych realizowanych w ramach
projektu- weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu Zgłoszeniowym
• niekorzystanie z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- weryfikacja na podstawie
oświadczenia zawartego w Formularzu Zgłoszeniowym
• zobowiązanie się potencjalnego UP do przekazania informacji na temat sytuacji po
opuszczeniu proj. - informacji dotyczących sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie
zgodnie z zakresem danych określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu
rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (informacji o sytuacji na
rynku pracy i informacji na temat uczestnictwa w kształceniu/szkoleniu oraz uzyskania
kwalifikacji) w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie- weryfikacja na
podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu Zgłoszeniowym
- dodatkowych kryteriów wymaganych od osób starających się o uczestnictwo w poszczególnych
kursach:
• w odniesieniu do osób starających się o udział w kursie „Specjalista ds. transportu i logistyki+
prawo jazdy kat. C”- ukończone 21 lat, posiadanie prawa jazdy kat. B i nieposiadanie prawa
jazdy kat. C (weryfikacja na podstawie oświadczenia i danych zawartych w Formularzu
Zgłoszeniowym).
• w przypadku osób starających się o uczestnictwo w kursie „Opiekunka środowiskowa + prawo
jazdy kat. B”- nieposiadanie prawa jazdy kat. B (weryfikacja na podstawie oświadczenia
zawartego w Formularzu Zgłoszeniowym)
•

•

•

w odniesieniu do osób starających się o uczestnictwo w „Kursie masażu klasycznego
(masażysta) + prawo jazdy kat. B” - nieposiadanie prawa jazdy kat. B (weryfikacja na podstawie
oświadczenia zawartego w Formularzu Zgłoszeniowym)
w przypadku osób starających się o uczestnictwo w kursie „Kosmetyczka (wizaż i pielęgnacja)
+ prawo jazdy kat. B” - nieposiadanie prawa jazdy kat. B (weryfikacja na podstawie
oświadczenia zawartego w Formularzu Zgłoszeniowym)
w odniesieniu do osób starających się o udział w kursie „Operator wózków widłowych
z obsługą i wymianą butli gazowej”- nieposiadanie uprawnień z UDT w zakresie obsługi
wózków widłowych i wymiany butli gazowej (weryfikacja na podstawie oświadczenia
zawartego w Formularzu Zgłoszeniowym).
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c) ocena punktowa złożonych Formularzy według następującej metodologii (Kryteriów punktowych
i preferencyjnych):
• osoby w wieku 50 lat i więcej otrzymają dodatkowo 10 pkt. (ocena na podstawie zapisów i nr
PESEL, zawartych w Formularzu)
• wykształcenie Kandydata- podstawowe/gimnazjalne (ISCED 2): 10 pkt.; zasadnicze
zawodowe/ średnie ogólne/ średnie zawodowe: 3 pkt.; policealne/wyższe: 1 pkt. (ocena na
podstawie oświadczenia w Formularzu)
• kobiety otrzymają dodatkowo 3 pkt. (ocena na podstawie zapisów w Formularzu)
• osoby niepełnosprawne uzyskają dodatkowe 3 pkt. (ocena na podstawie oświadczenia
w Formularzu oraz kopii załączonych dokumentów, potwierdzających w/w fakt)
• osoby pozostające bez pracy otrzymają dodatkowe 2 pkt. (ocena na podstawie oświadczenia
w Formularzu oraz w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy- na
podstawie załączonego zaświadczenia z właściwego MUP/PUP)
• osoby zamieszkujące obszary wiejskie uzyskają dodatkowe 2 pkt. (ocena na podstawie
zapisów i oświadczenia w Formularzu)
2) Na podstawie uzyskanej punktacji na zakończenie każdej edycji rekrutacji dla każdego szkolenia utworzona
zostanie lista rankingowa i rezerwowa osób zakwalifikowanych do projektu na dany kurs.
3) W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów o umiejscowieniu na liście rankingowej/
rezerwowej decydować będą kolejno: większa liczba punktów uzyskanych za przynależność do grupy osób
w wieku 50 lat i więcej i osób z wykształceniem maksymalnie ISCED 2.
4) O przyjęciu do projektu zakwalifikowani uczestnicy poinformowani zostaną w sposób wykazany przez nich
w Formularzu Zgłoszeniowym.
§5
Zasady uczestnictwa w projekcie
1) Udział uczestników w projekcie rozpoczyna się z dniem otrzymania pierwszej formy wsparcia.
2) Wszystkie osoby zakwalifikowane do projektu mają obowiązek uczestnictwa w następujących formach
wsparcia:
a) jednym z wybranych kursów spośród następujących szkoleń oferowanych w projekcie:
- „Specjalista ds. transportu i logistyki+ prawo jazdy kat. C”- szkolenie składające się z 60 h zajęć
z logistyki oraz kursu prawa jazdy kat. C w wymiarze 50 h na uczestnika
- „Opiekunka środowiskowa +prawo jazdy kat. B”- szkolenie składające się ze 100 h zajęć z zakresu
pracy opiekunki oraz kursu prawa jazdy kat. B w wymiarze 60 h na uczestnika
- „Kurs masażu klasycznego (masażysta) + prawo jazdy kat. B”- szkolenie składające się ze 120 h zajęć
z zakresu masażu oraz kursu prawa jazdy kat. B w wymiarze 60 h na uczestnika
- „Kosmetyczka (wizaż i pielęgnacja) + prawo jazdy kat. B”- szkolenie składające się ze 100 h zajęć
z zakresu pracy kosmetyczki oraz kursu prawa jazdy kat. B w wymiarze 60 h na uczestnika
- „Operator wózków widłowych z obsługą i wymianą butli gazowej”- kurs trwający 59 h na uczestnika
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b) egzaminach potwierdzających pozyskanie kwalifikacji z zakresu odbytego szkolenia, zaplanowanych
dla uczestników poszczególnych kursów, zgodnie z poniższymi zapisami:
- uczestnicy kursu „Specjalista ds. transportu i logistyki+ prawo jazdy kat. C”- 2 egzaminy:
egzamin przeprowadzony przez Izbę Rzemieślniczą w zakresie pozyskania kwalifikacji
z transportu i logistyki oraz egzamin na prawo jazdy kat. C w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
Drogowego
- uczestnicy kursu „Opiekunka środowiskowa +prawo jazdy kat. B” 2 egzaminy: egzamin
przeprowadzony przez Izbę Rzemieślniczą w zakresie pozyskania kwalifikacji w zawodzie opiekunki
środowiskowej oraz egzamin na prawo jazdy kat. B w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego
- uczestnicy „Kursu masażu klasycznego (masażysta) + prawo jazdy kat. B”- 2 egzaminy: egzamin
przeprowadzony przez Izbę Rzemieślniczą w zakresie pozyskania kwalifikacji w zawodzie masażysty
oraz egzamin na prawo jazdy kat. B w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego
- uczestnicy kursu „Kosmetyczka (wizaż i pielęgnacja) + prawo jazdy kat. B”- 2 egzaminy: egzamin
przeprowadzony przez Izbę Rzemieślniczą w zakresie pozyskania kwalifikacji w zawodzie
kosmetyczki oraz egzamin na prawo jazdy kat. B w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego
- uczestnicy kursu „Operator wózków widłowych z obsługą i wymianą butli gazowej”- egzamin
przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego.
§6
Uprawnienia i obowiązki uczestnika projektu
) Uczestnik projektu jest uprawniony do:
a) nieodpłatnego udziału w projekcie
b) nieodpłatnego udziału w oferowanych w ramach projektu formach wsparcia (w kursach
i egzaminach)
c) otrzymania finansowania na badania niezbędne do uczestnictwa w kursach, w których wymagane są
stosowane badania
d) otrzymania cateringu podczas zajęć teoretycznych na kursach
e) wnioskowania o zwrot kosztów dojazdu na kurs (do limitu wyczerpania środków dostępnych na ten
cel w budżecie projektu)
3) Uczestnik projektu jest zobowiązany do:
a) czynnego udziału w oferowanym w ramach projektu wsparciu.
b) przystąpienia do egzaminów wewnętrznych/zewnętrznych w ramach oferowanych kursów
c) wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
d) wypełniania ankiet przeprowadzanych podczas trwania projektu
e) wypełniania innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu
f) przestrzegania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
g) systematycznego uczestniczenia we wszystkich zajęciach
h) przekazania Liderowi projektu informacji dotyczących sytuacji po zakończeniu udziału
w projekcie zgodnie z zakresem danych określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania
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i)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (informacji o sytuacji na
rynku pracy i informacji na temat uczestnictwa w kształceniu/szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji
w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie).
natychmiastowego informowania Lidera projektu o zmianie danych osobowych bądź kontaktowych,
ujętych w formularzu zgłoszeniowym oraz udzielania wszelkich informacji związanych
z uczestnictwem w projekcie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

§7
Nieobecność i rezygnacja z uczestnictwa w projekcie
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Uczestnik projektu ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracownika Biura projektu o przyczynach
nieobecności na zajęciach.
Każdy zakwalifikowany uczestnik może opuścić maksymalnie 20% godzin zajęć danego modułu kursu.
Wymagana frekwencja na egzaminach- 100%. Uczestnik musi obowiązkowo przystąpić do wszystkich
realizowanych dla niego w ramach projektu egzaminów.
Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy uczestników, gdy liczba jego nieobecności
na danym module kursu przekracza 20% ogólnej liczby zajęć.
W szczególnych, nieprzewidzianych sytuacjach losowych, uniemożliwiających udział w projekcie
(np. długotrwała choroba, zmiana miejsca zamieszkania, itp.), uczestnicy projektu mają prawo
do rezygnacji z uczestnictwa, po złożeniu pisemnego oświadczenia/ustnego oświadczenia o rezygnacji
i szczegółowym wyjaśnieniu jej przyczyn.

§8
Zakres wsparcia w projekcie
1) Kursy- uczestnik w ramach projektu uzyska wsparcie w postaci kursu, wybranego przez niego spośród
następujących szkoleń oferowanych w projekcie:
a) „Specjalista ds. transportu i logistyki+ prawo jazdy kat. C”- szkolenie składające się z 60 h zajęć
z logistyki oraz kursu prawa jazdy kat. C w wymiarze 50 h na uczestnika (1 edycja kursu dla 15 osób)
b) „Opiekunka środowiskowa +prawo jazdy kat. B”- szkolenie składające się ze 100 h zajęć z zakresu
pracy opiekunki oraz kursu prawa jazdy kat. B w wymiarze 60 h na uczestnika (2 edycje kursu dla
łącznie 30 osób)
c) „Kurs masażu klasycznego (masażysta) + prawo jazdy kat. B”- szkolenie składające się ze 120 h
zajęć z zakresu masażu oraz kursu prawa jazdy kat. B w wymiarze 60 h na uczestnika (1 edycja
kursu dla 15 osób)
d) „Kosmetyczka (wizaż i pielęgnacja) + prawo jazdy kat. B”- szkolenie składające się ze 100 h zajęć
z zakresu pracy kosmetyczki oraz kursu prawa jazdy kat. B w wymiarze 60 h na uczestnika (1 edycja
kursu dla 15 osób)
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e) „Operator wózków widłowych z obsługą i wymianą butli gazowej”- kurs trwający 59 h na
uczestnika (1 edycja kursu dla 15 osób)
2) Egzaminy potwierdzające pozyskanie kwalifikacji z zakresu tematycznego odbytego szkolenia- uczestnik
w ramach projektu uzyska wsparcie w postaci sfinansowania egzaminu/ów zewnętrznego/ych
zaplanowanego/ych do realizacji w ramach poszczególnych kursów, zgodnie z poniższymi zapisami:
- uczestnicy kursu „Specjalista ds. transportu i logistyki+ prawo jazdy kat. C”- 2 egzaminy:
egzamin przeprowadzony przez Izbę Rzemieślniczą w zakresie pozyskania kwalifikacji
z transportu i logistyki (umożliwiający pozyskanie certyfikatu potwierdzającego posiadane
kwalifikacje) oraz egzamin na prawo jazdy kat. C w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
Drogowego (umożliwiający uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdem kat. C)
- uczestnicy szkolenia „Opiekunka środowiskowa +prawo jazdy kat. B-” 2 egzaminy: egzamin
przeprowadzony przez Izbę Rzemieślniczą w zakresie pozyskania kwalifikacji w zawodzie opiekunki
środowiskowej (umożliwiający pozyskanie certyfikatu potwierdzającego posiadane kwalifikacje)
oraz egzamin na prawo jazdy kat. B w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (umożliwiający
uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdem kat. B)
- uczestnicy „Kursu masażu klasycznego (masażysta) + prawo jazdy kat. B”- 2 egzaminy: egzamin
przeprowadzony przez Izbę Rzemieślniczą w zakresie pozyskania kwalifikacji w zawodzie masażysty
(umożliwiający pozyskanie certyfikatu potwierdzającego posiadane kwalifikacje) oraz egzamin na
prawo jazdy kat. B w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (umożliwiający uzyskanie
uprawnień do kierowania pojazdem kat. B)
- uczestnicy kursu „Kosmetyczka (wizaż i pielęgnacja) + prawo jazdy kat. B”- 2 egzaminy: egzamin
przeprowadzony przez Izbę Rzemieślniczą w zakresie pozyskania kwalifikacji w zawodzie
kosmetyczki (umożliwiający pozyskanie certyfikatu potwierdzającego posiadane kwalifikacje) oraz
egzamin na prawo jazdy kat. B w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (umożliwiający
uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdem kat. B)
- uczestnicy kursu „Operator wózków widłowych z obsługą i wymianą butli gazowej”- egzamin
przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego, umożliwiający uzyskanie uprawnień UDT do
obsługi wózków jezdniowych.
§9
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami może ulec zmianie.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu stają się obowiązujące z dniem publikacji ich na stronie
internetowej Lidera projektu.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.06.2020 roku.

Załączniki: Formularz Zgłoszeniowy
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