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§1 

Definicje 

 

1. Projekt oznacza przedsięwzięcie pt. „Energolandia” nr RPWM.02.03.02-28-0040/17 

realizowany jest w ramach w ramach Osi Priorytetowej RPWM.02.00.00, Poddziałanie 

02.03.02 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych. 

2. Projektodawca – GRUPA DORADCZA PRIMUS S.C. Tomasz Londoński, Szymon 

Grzędziński, Karol Tomaszewski 

3. Beneficjent ostateczny – uczestnik/uczestniczka kursów 

4. Biuro projektu – GRUPA DORADCZA PRIMUS S.C., ul. Mickiewicza 31/4 10-508 Olsztyn 
 
 

§2 

Informacje o projekcie 

 

1. Projekt „Energolandia” realizowany jest przez Grupę Doradczą Primus s.c., z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet Kadry dla gospodarki, Działanie 2.3 

Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji  

i umiejętności zawodowych osób dorosłych 

2. Biuro projektu znajduje się w przy ul. Mickiewicza 31/4, 10-508 Olsztyn: czynne jest w dni 

robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00. 

3. Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo warmińsko-mazurskie. 

4. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu 

państwa. 

5. Projekt jest realizowany w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018r. 

6. Beneficjent ostateczny/Projektodawca wnosi wkład własny do projektu w wysokości 

min.10% całkowitej wartości udzielonego mu wsparcia. 

7. W ramach projektu wsparciem  w formie kursów objętych zostanie 86 Beneficjentów 

ostatecznych. 

 

§ 3 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. 

„Energolandia”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Grupa Doradcza Primus s.c., zwana dalej Projektodawcą, będzie dążyć do zakwalifikowania 

do udziału w ramach projektu 86 osób. 

3. Osobą odpowiedzialną za podejmowanie kluczowych decyzji jest kierownik projektu - 

Tomasz Londoński. 

4. W celu sprawnego realizowania projektu z kierownikiem projektu współpracują: 

- specjalista ds. rekrutacji i monitoringu Szymon Grzędziński  

- specjalista ds. płatności  Alicja Taperek  

5. Rozstrzyganie spraw, które nie są objęte niniejszym Regulaminem pozostaje w gestii 

kierownika projektu. 

6. Rekrutacja rozpocznie się 12.01.2018r. i będzie miała charakter ciągły. Każdorazowo po 

 zebraniu 10-osobowej grupy na dane szkolenie rozpocznie się realizacja zadań. W przypadku 
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napływu większej  ilości zgłoszonych osób niż przewidzianych miejsc w projekcie, powstanie 

lista rezerwowa.  

§ 4 

Beneficjenci Ostateczni 

1. Osoby dorosłe (18+), które:  

a. uczą się,  

b. pracują, 

c. lub zamieszkują  

na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących 

działalność gospodarczą, z własnej inicjatywy zainteresowane do podnoszenia kompetencji 

zawodowych w branży elektroenergetycznej. 

 

§ 5 

Założenia projektu  

 

1. Projekt jest realizowany w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018r. 

2. Projekt przewiduje wsparcia w formie: 

 

a) Szkolenie na Instalatora systemów fotowoltaicznych 

Szkolenie realizowane będzie w Akredytowanym Ośrodku Szkoleniowym z zakresu 

systemów fotowoltaicznych. Szkolenie przygotuje do egzaminu na Certyfikowanego 

Instalatora z zakresu systemów fotowoltaicznych .Szkolenie będzie obejmować zarówno 

część teoretyczną jak i praktyczną, po każdej z części uczestnicy będą mieli możliwość 

sprawdzenia i utrwalenia zdobytej wiedzy rozwiązując specjalnie przygotowane testy 

wewnętrzne. Po skończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie 

potwierdzające ukończenia szkolenia, które jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu. 

Egzaminy na Certyfikowanego Instalatora z zakresu OZE przeprowadzać będzie Urząd 

Dozoru Technicznego. 

 

Program szkolenia obejmuje m.in.: 

 Wprowadzenie teoretyczne do fotowoltaiki - Wykład 8h (Sala wykładowa) 

 Elementy systemu fotowoltaicznego dobór urządzeń i zasady pracy-Teoria  

i praktyka 8h; (Sala wykładowa i Poligon szkoleniowy) 

 Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego (Praktyka 10h Poligon 

szkoleniowy): 

• Zapoznanie z narzędziami do montażu 

• Zasady montażu 

• Łączenie paneli; zarabianie końcówek 

 Wydajność systemów fotowoltaicznych, regulacja i utrzymanie-Teoria i 

praktyka 14h (Sala wykładowa/Poligon szkoleniowy) 

 Modernizacja i eksploatacja 

 Nadzór nad pracą systemu 

 Prace eksploatacyjne 

Teoria i praktyka 6h; Sala wykładowa/Poligon szkoleniowy 

 Powtórzenie i zaliczenie 2h 

 

Ponadto w trakcie szkoleń wykorzystywane są kaski, rękawice ochronne, kamizelki 

odblaskowe, urządzenia do wyznaczenia miejsca wykonywania bezpiecznej pracy. 
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Celem kursu/szkolenia jest przygotowanie UP do uzyskania kwalifikacji. Wnioskodawca 

zapewni mu możliwość udziału w stosownym programie walidacji i certyfikacji (egzamin  

zewn. przed UDT). Osiągnięcie kwalifikacji będzie sprawdzone w procesie walidacji oraz 

formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania. Certyfikat 

potwierdzający uzyskanie kwalifikacji będzie rozpoznawalny i uznawany w danym 

środowisku i branży elektroenergetycznej (Certyfikatu Instalatora z zakresu OZE).  

 

Każdy uczestnik danego szkolenia otrzyma:  

            1)podręcznik "Małe instalacje PV"-B.Szymański.  

2)"Ogniwa słoneczne. Budowa,technologia i zastosowanie"-G.Jastrzębska;  

3)Zestaw PV(przyrząd pomiarowy -miernik cęgowy) - słuchacze bazując na 

edukacyjnym  zestawie PV zostaną zapoznani z elementami  składowymi instalacji 

PV.  

4) kaski, rękawice ochronne, kamizelki odblaskowe. 

 

Rozkład zajęć :weekendowe zjazdy 

 

Celem szkolenia jest przygotowanie UP do uzyskania kwalifikacji. Wnioskodawca zapewni 

mu możliwość udziału w stosownym programie walidacji i certyfikacji (egzamin zewnętrzny 

przed UDT).Osiągnięcie kwalifikacji będzie sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie 

potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania. Certyfikat potwierdzający 

uzyskanie kwalifikacji będzie rozpoznawalny i uznawany w danym środowisku i branży 

elektroenergetycznej  (Certyfikatu Instalatora z zakresu OZE).  

Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z dodatkowe wsparcia w postaci : noclegów 

dla osób dojeżdżających, zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie, zwrotu kosztów opieki nad 

osobą zależną oraz wyżywienia dla wszystkich UP. Dla osób z orzeczeniem o 

niepełnosprawności będą stosowane adekwatne do stopnia niepełnosprawności usprawnienia 

(materiały szkoleniowe z powiększoną czcionką, posiłki zamawiane zgodnie z 

ograniczeniami żywieniowymi danych osób, zwolnienie tempa/wydłużenie czasu 

prowadzenia zajęć wynikające np. z tłumaczenia na język migowy, dostosowanie akustyczne 

np. montowanie pętli indukcyjnej, zapewnienie specjalistycznego wsparcia np. asystenta 

tłumacza na język łatwy, asystenta osoby z niepełnosprawnością, tłumacza języka migowego, 

itp.).  

 

WKŁAD WŁASNY WNIESIONY DO PROJEKTU 

Każdy z uczestników szkolenia, wniesie do projektu własny wkład finansowy w wysokości 

min. 10% kosztów poniesionych na dane zadanie przez Wnioskodawcę. Wkład własny mieści 

się w granicach od 712,10zł do 837,70zł w zależności od liczby form dodatkowego wsparcia, 

tj. 

 -szkolenie 

-wyżywienie 

-szkolenie 

-wyżywienie 

-dojazd 

-nocleg 

-szkolenie 

-wyżywienie 

-dojazd 

 

-szkolenie 

-wyżywienie 

-nocleg 

-szkolenie 

-wyżywienie 

-dojazd 

-nocleg 

-opieka nad 

osobą zależną 

-szkolenie 

-wyżywienie 

-dojazd 

- opieka nad 

osobą zależną 

-szkolenie 

-wyżywienie 

-nocleg 

- opieka nad 

osobą zależną 

-szkolenie 

-wyżywienie 

-opieka nad 

osobą zależną  

Wysokość 

wkładu 

własnego 

712,10 zł 780,10 zł 762,10 zł 730,10 zł 837,70 zł 787,70 zł 819,70 zł 769,70zł 

 

Liczba miejsc w projekcie na dane szkolenie: 40 osób 
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b)Szkolenie: Bezpieczna praca na wysokości 

Program nauczania obejmuje część teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne. Wykłady 

odbywają się w sali wykładowej z wykorzystaniem pokazów multimedialnych, instrukcji 

pracy oraz dokumentacji technicznej. Zajęcia praktyczne prowadzone są na modelu linii 

elektroenergetycznej, który znajduje się na poligonie szkoleniowym. Program szkolenia jest 

realizowany przez trenerów, praktyków zawodu. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy 

teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z bezpieczną pracą na wysokości. 

Uczestnicy szkolenia poznają rodzaje wykorzystywanego sprzętu asekuracyjnego oraz 

poszczególne elementy i techniki asekuracji. W trakcie zajęć kursanci poznają i trenują różne 

sposoby asekuracji m.in. na trzonie słupa, poprzeczniku oraz izolatorze. Uczestnicy ćwiczą 

ponadto ewakuację poszkodowanego z wysokości. W ramach końcowego zaliczenia 

szkolenia każdy z uczestników ma za zadanie dobrać właściwie sprzęt asekuracyjny, 

sprawdzić jego stan techniczny, a następnie zademonstrować prawidłowe techniki asekuracji i 

ewakuacji pracownika. 

 

Program szkolenia obejmuje: 

• Zagadnienia prawne i definicje-1h; 

• Sprzęt i wyposażenie-1h; 

• Organizacja pracy na wysokości-1,5h;  

• Technologia pracy na słupach kratowych-1h;  

• Technologia pracy na słupach żerdziowych-1h;  

• Technologia pracy na elewacjach budynków-0,5h; 

• Technologia pracy na dachach i drabinach-1h; 

• Technologia pracy na obiektach nietypowych-0,5h; 

• Techniki ewakuacji- 1,5h; 

• Ćwiczenie ewakuacji-Zajęcia praktyczne-10h; 

• Ćwiczenia bezpiecznej pracy-Zaj. praktyczne-10h; 

• zajęcia praktyczne prowadzone przy asyście II trenera- 2h 

Razem 31h na grupę. 

 

Ponadto w trakcie szkoleń wykorzystywane są kaski, rękawice ochronne, kamizelki 

odblaskowe, urządzenia do wyznaczenia miejsca wykonywania bezpiecznej pracy. 

Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do noszenia butów ochronnych.  

Warunkiem uczestnictwa w danym szkoleniu, jest posiadanie ważnego zaświadczenia o 

braku przeciwskazań do wykonywania pracy na wysokościach wydanego przez lekarza 

medycyny pracy. 

 

Każdy uczestnik danego szkolenia otrzyma:  

1) kaski, rękawice ochronne, kamizelki odblaskowe, obuwie  

 

Rozkład zajęć :weekendowe zjazdy 

 

Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z dodatkowe wsparcia w postaci : noclegów 

dla osób dojeżdżających, zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie oraz wyżywienia dla 

wszystkich UP. Dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności będą stosowane adekwatne do 

stopnia niepełnosprawności usprawnienia (materiały szkoleniowe z powiększoną czcionką, 

posiłki zamawiane zgodnie z ograniczeniami żywieniowymi danych osób, zwolnienie 

tempa/wydłużenie czasu prowadzenia zajęć wynikające np. z tłumaczenia na język migowy, 
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dostosowanie akustyczne np. montowanie pętli indukcyjnej, zapewnienie specjalistycznego 

wsparcia np. asystenta tłumacza na język łatwy, asystenta osoby z niepełnosprawnością, 

tłumacza języka migowego, itp.). 

 

WKŁAD WŁASNY WNIESIONY DO PROJEKTU 

Każdy z uczestników szkolenia, wniesie do projektu własny wkład finansowy w wysokości 

min. 10% kosztów poniesionych na dane zadanie przez Wnioskodawcę. Wkład własny mieści 

się w granicach od 277,50zł do 308,50zł w zależności od liczby form dodatkowego wsparcia, 

tj. 

 -szkolenie 
-wyżywienie 

-szkolenie 
-wyżywienie 

-dojazd 

-nocleg 

-szkolenie 
-wyżywienie 

-dojazd 

 

-szkolenie 
-wyżywienie 

-nocleg 

Wysokość 

wkładu 

własnego 

277,50 zł 308,50 zł 286,50 zł 299,50 zł 

 

Liczba miejsc w projekcie na dane szkolenie: 20 osób  

 

c)Szkolenie: Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kv 

 

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników projektu do uzyskania kwalifikacji  

wymaganych przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV oraz 

przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego zdawanego przed Komisją powołaną przez 

prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zajęcia teoretyczne będą prowadzone w formie 

wykładów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. 

 

Program szkolenia obejmuje m.in.: 

 Instalacje elektroenergetyczne 

 Podstawy elektrotechniki 

 Ratowanie osób porażonych prądem elektrycznym lub poparzonych łukiem 

 urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV 

 zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW 

 urządzenia elektrotermiczne 

 urządzenia do elektrolizy 

 sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego 

 elektryczna sieć trakcyjna 

 elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym 

 aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej 

regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych 

 urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 

kV 

 Egzamin(egzaminy będą organizowane niezwłocznie po szkoleniu) 

  

UP będzie znał budowę urządzeń, sieci i instalacji elektromagnetycznych ,organizację pracy 

przy urządzeń elektroenergetycznych ;ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, 

aparaturę kontrolnopomiarową, zasady BHP.  
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Kurs zakończy się egzaminem kwalifikacyjnym. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie wydane 

przez Organizatora oraz świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 

elektroenergetycznej o napięciu do 1kV wydane przez komisję egzaminacyjną. 

 

Każdy uczestnik danego szkolenia otrzyma:  

 1)materiały piśmiennicze (teczka, zeszyt, długopis)   

 

Rozkład zajęć :weekendowe zjazdy (6 dni szkoleń)  

 

Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z dodatkowe wsparcia w postaci : noclegów 

dla osób dojeżdżających, zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie oraz wyżywienia dla 

wszystkich UP. Dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności będą stosowane adekwatne do 

stopnia niepełnosprawności usprawnienia (materiały szkoleniowe z powiększoną czcionką, 

posiłki zamawiane zgodnie z ograniczeniami żywieniowymi danych osób, zwolnienie 

tempa/wydłużenie czasu prowadzenia zajęć wynikające np. z tłumaczenia na język migowy, 

dostosowanie akustyczne np. montowanie pętli indukcyjnej, zapewnienie specjalistycznego 

wsparcia np. asystenta tłumacza na język łatwy, asystenta osoby z niepełnosprawnością, 

tłumacza języka migowego, itp.). 

 

W ramach projektu przeszkolonych zostanie 26 osób.  

 

WKŁAD WŁASNY WNIESIONY DO PROJEKTU 

Każdy z uczestników szkolenia, wniesie do projektu własny wkład finansowy w wysokości 

min. 10% kosztów poniesionych na dane zadanie przez Wnioskodawcę. Wkład własny mieści 

się w granicach od 207,00zł do 258,00zł w zależności od liczby form dodatkowego wsparcia, 

tj. 

 -szkolenie 

-wyżywienie 

-szkolenie 

-wyżywienie 

-dojazd 
-nocleg 

-szkolenie 

-wyżywienie 

-dojazd 
 

-szkolenie 

-wyżywienie 

-nocleg 

Wysokość 

wkładu 

własnego 

207,00 zł 258,00 zł 225,00 zł 240,00 zł 

 

§ 6 

Warunki uczestnictwa 

1. Osobowe kryteria dostępu: 

osoby dorosłe (18+), które:  

 uczą się,  

 pracują, 

 lub zamieszkują  

na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących 

działalność gospodarczą, z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji 

zawodowych w branży elektroenergetycznej.  

2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w § 5 pkt. 1 

niniejszego regulamin, jest wypełnienie i przesłanie pocztą tradycyjną lub złożenie w Biurze 

Projektu przez potencjalnego Uczestnika/Uczestniczkę:  

a) kwestionariusza rekrutacyjnego,  

b) oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność uczestnika projektu 
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c) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

d) deklaracji uczestnictwa 

e) formularza dotyczącego wsparcia dodatkowego. 

3. Dokumenty wymienione w § 5 pkt. 2 dostępne są na stronie internetowej firmy  

www. grupaprimus.pl, a także w Biurze Projektu i stanowią załączniki do niniejszego 

regulaminu. 

4. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwych 

formularzach, opatrzone datą oraz czytelnym podpisem uczestnika. W przypadku błędów w 

dokumentach każdemu potencjalnemu uczestnikowi/uczestniczce przysługuje możliwość 

jednokrotnej poprawy dokumentów w ciągu 7 dni od dnia wezwania do uzupełnienia. 

5. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni 

uczestnicy/uczestniczki będą niezwłocznie informowani o wyniku weryfikacji i ewentualnej 

konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów. 

 

§ 7 

Zasady rekrutacji 

 

1. Regulamin określa kryteria rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych projektu „Energolandia” 

realizowanego przez GRUPĘ DORADCZĄ PRIMUS S.C. Tomasz Londoński, Szymon 

Grzędziński, Karol Tomaszewski (zwany dalej projektodawcą) w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 

poddziałanie: 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych, na 

podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-

Mazurskiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej.  

2. Projektodawca jest odpowiedzialny za dokonanie naboru uczestników/uczestniczek projektu. 

3. Proces rekrutacji rozpocznie się 12.01.2018r. i będzie miała charakter ciągły. 

4. Organizację procesu rekrutacji oraz rekrutację uczestników do projektu prowadzi specjalista 

ds. rekrutacji i monitoringu. 

5. Beneficjenci Ostateczni będą informowani o rekrutacji za pośrednictwem: informacji na 

stronie www Wnioskodawcy - www.grupaprimus.pl, w prasie lokalnej, wydruk ulotek  

i plakatów, poczta pantoflowa, FB, strona www.niepełnosprawni.org. 

6. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: 

a. wypełnienie dokumentów określonych w § 5 pkt 2 i dostarczenie  lub przesłanie do Biura 

Projektu, 

b. weryfikacja złożonych dokumentów, 

c. sporządzenie listy uczestników projektu, 

d. przesłanie pocztą elektroniczną lub telefonicznie informacji do wszystkich osób, które zostały 

zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, 

e. podpisanie umowy dot. uczestnictwa w projekcie, 

f. wniesienie wkładu własnego przez uczestnika projektu. 

7. Podczas rekrutacji nacisk zostanie położony na równość szans kobiet i mężczyzn. W celu 

zachowania równości szans kobiet i mężczyzn będzie zapewniony równy dostęp do udziału w 

projekcie bez względu na płeć. Zapewniamy również dostępność i możliwość uczestnictwa w 

projekcie wszystkich osób bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub 

światopogląd, niepełnosprawność (osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności będą 

dodatkowo punktowane przy rekrutacji).  
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§ 8 

Warunki przyjęcia uczestników projektu 

 

1. O zakwalifikowaniu kandydata/kandydatki do projektu będą decydowały następujące 

kryteria: 

a. kryteria formalne – złożenie w Biurze Projektu poprawnie wypełnionych dokumentów 

rekrutacyjnych; 

b. kryteria dodatkowo punktowane: 

- kobieta – 5 pkt. 

- osoba niepełnosprawna – 5 pkt. 

c. wynik selekcji ze względu na kryterium grupy docelowej wymienionej w §  5 pkt niniejszego 

regulaminu. 

2. W przypadku niespełnienia wymagań rekrutacji w trakcie jej trwania, kandydat/kandydatka 

zostanie poproszony o uzupełnienie braków formalnych – możliwość jednokrotnej poprawy 

dokumentów w terminie 7 dni od dnia wezwania do uzupełnienia. W przypadku nie złożenia 

uzupełnień formalnych, kandydat-kandydatka zostanie skreślony z listy uczestników projektu. 

Na miejsce skreślonego kandydata/kandydatki wchodzą osoby z listy rezerwowej, którą 

Projektodawca przygotuje w przypadku większej liczby zgłaszających się do projektu niż 

przewidzianych miejsc w projekcie.  

3. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi telefoniczne lub pocztą elektroniczną. 

 

§ 9 

Wkład własny uczestników projektu 

 

1. Uczestnicy/uczestniczki projektu są zobowiązani do wniesienia wkładu własnego do projektu 

w formie przelewów bezpośrednio na konto Beneficjenta prowadzone w mBanku o numerze 

44 1140 2004 0000 3302 7729 7786. 

2. Wkład własny za udział w Szkoleniach zostanie wpłacony na konto obsługujące wpłaty w 

ramach realizacji Projektu każdorazowo na 7 dni przed przystąpieniem do konkretnego 

modułu. 

3. Wkład własny wniesiony zostanie na podstawie faktury wystawionej przez Projektodawcę. 

4. W poszczególnych zadaniach opłaty uczestników/uczestniczek wyniosą:  

-w zadaniu 1: 712,10zł-837,70zł,  

-w zadaniu 2: 277,50zł-308,50zł 

-w zadaniu 3: 207,00zł-258,00zł.  

W zależności od liczby form wsparcia w których dany uczestnik korzysta.   

Wnoszone opłaty uczestników/uczestniczek (wkład własny) zostały oszacowane na podstawie 

kalkulacji : 10% wyliczone od wartości kursu + 10% kosztów ewentualnego wsparcia 

dodatkowego + proporcjonalnie % kosztów pośrednich. 

5. Projektodawca zakłada ewentualność wniesienia wkładu własnego - prywatnego przez Grupę 

Doradczą Primus s.c. w przypadku trudnej sytuacji finansowej uczestnika/uczestniczki 

projektu, w części lub w całości. Projektodawca wniesie wkład własny za uczestnika, u 

którego dochody netto na 1 członka rodziny (średnia z ostatnich 3 pełnych miesięcy 

kalendarzowych, na podstawie oświadczenia składanego przez uczestnika na Formularzu 

uczestnika projektu) wynoszą do 800 zł.  
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§ 10 

Zasady przyznania wsparcia dodatkowego 

 

1. W projekcie przewidziane jest wsparcie dodatkowe dla Beneficjentów ostatecznych, w 

formie: 

a) wyżywienia – przyznawane uczestnikom/uczestniczkom projektu, gdy kurs w danym dniu 

będzie trwało powyżej 6 godzin dydaktycznych; 

b) noclegów – analizie poddane zostaną adresy zamieszkania Beneficjentów ostatecznych. 

Wsparcie przyznawane uczestnikom/uczestniczkom projektu, którzy posiadają miejsce 

zamieszkania w innej miejscowości, niż  miejscowość, w której odbywa się kurs. 

c) dojazdów – dojazdu analizie zostaną poddane połączenia komunikacyjne z miejsca 

zamieszania do miejsca szkolenia. Wsparcie przyznawane uczestnikom/uczestniczkom 

projektu, którzy posiadają miejsce zamieszkania w innej miejscowości, niż  miejscowość, w 

której odbywa się kurs. Koszty dojazdu zostaną zwrócone do wysokości ceny za bilety 

PKP/PKS (w przypadku refundacji kosztów kilometrówki tylko do wysokości biletu). 

Zakłada się, że zwrotu kosztów dojazdu dokona się dla 50% uczestników. Wnioskodawca 

zakłada, że część uczestników/uczestniczek może dojeżdżać na kursy jednym autem, wtedy 

zwrot otrzyma jedynie właściciel/ właścicielka pojazdu, a koszt noclegu w takiej sytuacji 

będzie pokryty dla wszystkich uczestników/uczestniczek. Zwrot kosztów dojazdu 

uczestnika/uczestniczki projektu na kurs nastąpi na podstawie biletu komunikacji publicznej 

(jednorazowego lub czasowego) lub innego równoważnego dokumentu. Również bilet z 

jednego dnia (jako potwierdzenie dziennych kosztów) i lista obecności potwierdzająca 

uczestnictwo w projekcie w poszczególnych dniach trwania szkolenia będzie wystarczającym 

dowodem poniesienia ww. kosztów. Dopuszcza się możliwość uwzględniania cen biletów 

przewoźników innych niż PKS lub PKP (np. prywatnych) w sytuacji, gdy koszt świadczonych 

przez nich usług jest porównywalny do cen przewoźników państwowych lub, jeśli jest to 

jedyny przewoźnik na danej trasie lub oferuje dogodniejszy dla uczestnika ze względu na 

godziny udziału w formie wsparcia rozkład jazdy. Wydatki poniesione przez 

uczestnika/uczestniczkę projektu związane z dojazdem własnym samochodem będą 

kwalifikowalne do wysokości ceny biletu transportu publicznego na danej trasie (jeżeli 

uczestnik poniósł koszty w wysokości równej lub wyższej niż cena biletu), po przedstawieniu 

przez uczestnika projektu stosownego oświadczenia. Natomiast, jeśli uczestnik/uczestniczka 

udokumentuje poniesienie kosztów w kwocie niższej od ceny biletu, zwrot nastąpi do 

wysokości faktycznie poniesionych kosztów. W oświadczeniu powinna znaleźć się również 

informacja dotycząca trasy, na jakiej odbywa się przejazd, odległości i poniesionych kosztów, 

marki/modelu samochodu oraz numeru rejestracyjnego samochodu. Dodatkowo do 

oświadczenia należy załączyć potwierdzenie ceny biletu na danej trasie. Jednocześnie nie ma 

konieczności załączania kserokopii dowodu rejestracyjnego, natomiast oryginał tego 

dokumentu należy przedstawić do wglądu osobie przyjmującej oświadczenie celem 

potwierdzenia danych zawartych w oświadczeniu. Ponadto uczestnik/uczestniczka projektu, 

który/a na szkolenie dojeżdża samochodem, którego nie jest właścicielem, powinien/na 

posiadać stosowną umowę użyczenia samochodu (do wglądu). 

d) Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną- refundacja kosztów poniesiona zostanie na 

podstawie stosownego oświadczenia uczestniczki/uczestnika o braku możliwości zapewnienia 

innej bezpłatnej opieki na czas uczestnictwa w szkoleniu. Uczestnik/uczestniczka będą 

również zobligowani do przedstawienia Projektodawcy kserokopii aktu urodzenia dziecka, 

potwierdzający fakt posiadania go.  

Każdy uczestnik/ uczestniczka projektu, któremu zostanie przyznane wsparcie dodatkowe 

zobowiązany/a jest do podpisania protokołu odbioru wsparcia dodatkowego. 
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§ 11 

Prawa uczestnika projektu 

 

1. Każdy uczestnik/ uczestniczka projektu ma prawo do: 

a. kontaktu z personelem projektu,  

b. zgłaszania uwag i ocen do kursów, w których uczestniczy,  

c. uczestniczenia w kursach 

d. otrzymania pomocy dydaktycznych dedykowanych dla kursu, w którym uczestniczy. 

 

§ 12 

Obowiązki uczestnika projektu 

 

1. Uczestniczki/cy Projektu zobowiązane/i są do każdorazowego potwierdzania skorzystania ze 

wsparcia poprzez złożenie podpisu na liście obecności;  

2. Uczestniczki/cy Projektu zobowiązane/i są do wypełniania ankiet monitorujących  

w momencie przystąpienia do Projektu/ formy wsparcia oraz po zakończeniu udziału  

w Projekcie/ formie wsparcia; 

3. Każdy uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązuje się do: 

a. złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, 

b. zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, 

c. uczestniczenia w 80% zajęć, na które się zakwalifikował – potwierdzonego własnym 

podpisem na liście obecności, 

d. udziału w badaniach ewaluacyjnych przewidzianych w ramach projektu, 

e. bieżącego informowania personelu projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić 

jego dalszy udział w projekcie, 

f. bieżącego informowania personelu projektu o zmianie swojego statusu (spełnienia warunków 

zapisanych w §  5) – w ciągu 3 dni od jego zmiany. 

 

§ 13 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

 

1.  Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach. 

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. Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników kursu 

w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia 

społecznego w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego 

słuchacza, trenera lub pracownika Biura projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub 

szczególnego wandalizmu. 

6. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik jest zobowiązany 

zwrócić otrzymane materiały dydaktyczne i szkoleniowe oraz koszty wsparcia przewidziane 

na jednego uczestnika projektu. 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

 

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 



 

 
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

St
ro

n
a1

2
 

1. Projektodawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

2. Projektodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamiany w dokumentach programowych  

i wytycznych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020. 

3. Warunkiem udziału uczestnika/uczestniczki w projekcie jest wyrażenie zgody na 

gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych (zgodnie z Ustawą  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze 

zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, zajęć, monitoringu i ewaluacji 

projektu.  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2018 roku i obowiązuje w całym okresie 

realizacji projektu. 

 

 

Regulamin przygotowany przez: 

                               Specjalistę ds. rekrutacji i monitoringu – Szymona Grzędzińskiego 

 

 

Sprawdzony i zatwierdzony przez: 

Kierownika Projektu – Tomasza Londońskiego 

 

 


