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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
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Priorytet 2 Kadry dla gospodarki 

Działanie 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych 

Poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób 

dorosłych 



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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

§1 

Definicje 

1. Projekt oznacza przedsięwzięcie pt. „Euromechanik” nr RPWM.02.03.02-28-0039/17 

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 „Euromechanik” 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 28.02.2019 r. 

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 80 Beneficjentów 

ostatecznych. 

§ 3 

Postanowienia ogólne 

 

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

„Euromechanik”, 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 80 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 Karol Tomaszewski 

- asystentka kierownika Agnieszka Pachucka 

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

kierownika projektu. 

6. Rekrutacja rozpocznie się 02.01.2018r. i będzie miała charakter ciągły. Po zebraniu 10-

osobowej i 5-osobowej grupy na dane szkolenie rozpocznie się realizacja zadań. W przypadku 

napływu większej  ilości zgłoszonych osób niż przewidzianych miejsc w projekcie, powstanie 

lista rezerwowa.  
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§ 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 zakresie branży motoryzacyjnej 

 

§ 5 

Założenia projektu  

 

1. Projekt jest realizowany w okresie od 02.01.2018 r. do 28.02.2019r. 

2. Projekt przewiduje wsparcia w formie: 

a) Szkolenie:  Diagnostyka komputerowa pojazdów samochodowych i analizy 

parametrów rzeczywistych oraz interpretacji kodów błędów w systemach 

sterowania 

 

Podczas 16 godzin(2 dni x 8h) szkolenia omawiane będą poszczególne zagadnienia m.in.:  

 Diagnostyka komputerowa pojazdów samochodowych,  

 Komputerowe systemy serwisowe,  

 System OBD, system OBD II/EOBD,  

 Kody błędów,  

 Monitory warunkowe i bezwarunkowe,  

 Problemy komunikacji diagnoskopu serwisowego z systemami pojazdu,  

 Specjalistyczna dokumentacja serwisowa,  

 Posługiwanie się platformami informacyjnymi w praktyce;  

 Analiza parametrów rzeczowych i internetowych kodów to specjalność szkoleniowa w 

obszarze samochodów osobowych. 

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

dla osób dojeżdżających, zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie dla osób mieszkających poza 

miejscem szkolenia 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).  
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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 185 zł do 216 zł w zależności od liczby form dodatkowego wsparcia, tj. 

  

-szkolenie -szkolenie -szkolenie -szkolenie 

-wyżywienie -wyżywienie -wyżywienie -wyżywienie 

  -dojazd -dojazd -nocleg 

  -nocleg     

Wysokość 

wkładu własnego 
185 zł 216 zł 194 zł 207 zł 

 

b) Szkolenie: Sieci transmisji danych CAN/LIN i diagnostyka systemów 

oczyszczania spalin w silnikach o zapłonie samoczynnym Common Rail 

 

Podczas 16 (2dni x 8h) godzin szkolenia omawiane będą poszczególne zagadnienia m.in.:  

 Sieci transmisji danych CAN / LIN, 

 Sieci transmisji danych Magistrala CAN,  

 Protokoły transmisji danych, błędy transmisji, diagnoza, naprawa magistrali CAN, 

 Ćwiczenia laboratoryjne – posługiwanie się literaturą serwisową oraz badania 

praktyczne, elementy rzeczywiste;  

 Diagnostyka systemów oczyszczania spalin Common Rail: charakterystyka,  

 Mechanizm i procesy powstawania cząstek stałych.  

 Zmiany konstrukcyjne silników przystosowanych do układów z filtrem cząstek 

stałych, 

 Metody pomiaru emisji cząstek stałych stosowane w motoryzacji, diagnoza czujników 

monitorujących pracę systemów oczyszczania spalin,  

 Rodzaje układów oczyszczania spalin. 

 

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

dla osób dojeżdżających, zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie dla osób mieszkających poza 

miejscem szkolenia 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).  

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 185 zł do 216 zł w zależności od liczby form dodatkowego wsparcia, tj. 
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-szkolenie -szkolenie -szkolenie -szkolenie 

-wyżywienie -wyżywienie -wyżywienie -wyżywienie 

  -dojazd -dojazd -nocleg 

  -nocleg     

Wysokość wkładu 

własnego 
185 zł 216 zł 194 zł 207 zł 

 

c) Szkolenie: Diagnostyka czujników silnika 

Podczas 16 (2 dni x 8h) godzin szkolenia omawiane będą poszczególne zagadnienia m.in.: 

 Diagnostyka czujników silnika: oznaczenia elementów, czujnika prędkości obrotowej 

wału korbowego położenia wałka rozrządu temperatury ciśnienia układu dolotowego 

MAP, ciśnienia atmosferycznego tlenu (sonda lambda),spalania stukowego, 

przepływomierz objętościowy powietrza, elementy rzeczywiste,  

 Ćwiczenia praktyczne w badaniu czujników;  

 Czujniki temperatury NTC , 

 Ciśnienia hallotronowe, fotooptyczne tlenu i tlenków,  

 Położenia czujników i nadwozia 

Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z dodatkowego wsparcia w postaci : 

noclegów dla osób dojeżdżających, zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie dla osób 

mieszkających poza miejscem szkolenia 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).  

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 185 zł do 216 zł w zależności od liczby form dodatkowego wsparcia, tj. 

 

  

-szkolenie -szkolenie -szkolenie -szkolenie 

-wyżywienie -wyżywienie -wyżywienie -wyżywienie 

  -dojazd -dojazd -nocleg 

  -nocleg     

Wysokość wkładu 

własnego 
185 zł 216 zł 194 zł        207zł 
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d) Szkolenie: Bezpośredni wtrysk benzyny: FSI, TSI, CGI, HPI, THP, EcoBoost,D-

4,D4S i diagnoza , naprawa i obsługa układów zasilania, silników z 

turbodoładowaniem 

Podczas 16 godzin(2 dni x 8h) szkolenia omawiane będą poszczególne zagadnienia m.in.:  

 Bezpośredni wtrysk benzyny: Wprowadzenie do silnika z bezpośrednim wtryskiem 

benzyny,  

 Budowa diagnostyka i zasada działania układu Motronic MED, 

 Układ oczyszczania spalin,  

 Wybrane elementy układu Paliwowego, 

 Typy pomp wysokiego ciśnienia,  

 Problemy serwisowe.  

 Diagnoza, naprawa i obsługa układów zasilania silników z turbodoładowaniem: 

wprowadzenie,  

 Efektywność silnika z Turbo-doładowaniem ,  

 Stosowane rozwiązania układów turbodoładowanych, 

 Doładowanie dynamiczne, 

 Diagnoza turbosprężarki,  

 Elementy układu sterowania wpływające na właśc. pracę układu doładowania,  

 Przyczyny awarii.  

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

dla osób dojeżdżających, zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie dla osób mieszkających poza 

miejscem szkolenia 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).  

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 185 zł do 216 zł w zależności od liczby form dodatkowego wsparcia, tj. 

 

 

 

 

 

 

e) Szkolenie: Automatyczne skrzynie biegów, budowa, diagnostyka i obsługa  

Automatyczne skrzynie biegów: CVT,DSG 6, DSG 7  

Podczas 16 godzin (2dni x 8h) szkolenia omawiane będą poszczególne zagadnienia m.in.:  

 Automatyczne skrzynie biegów: Zautomatyzowane stopniowe skrzynie biegów, 

Stopniowe automatyczne skrzynie biegów,  

  

-szkolenie -szkolenie -szkolenie -szkolenie 

-wyżywienie -wyżywienie -wyżywienie -wyżywienie 

  -dojazd -dojazd -nocleg 

  -nocleg     

Wysokość wkładu 

własnego 
185 zł 216 zł 194 zł        207zł 
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 Holowanie pojazdu z automatyczną skrzynią biegów ASB,  

 Przekładnia planetarna,  

 Sprzęgła i hamulce automatycznej skrzyni biegów, 

 Płyn przekładniowy ATF,  

 Moduł elektrohydrauliczny,  

 Zajęcia praktyczne, w tym m.in. Demontaż na elementy pierwsze automatycznej 

skrzyni biegów BMW 5HP18,  

 Demontaż modułu elektrohydraulicznego Audi Q7.  

 Skrzynia CVT - budowa i zasada działania,  

 Skrzynie dwusprzęgłowe DSG,  

 Praktyczne ćwiczenia, w tym: demontaż elementów DSG 6. 

  

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

dla osób dojeżdżających, zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie dla osób mieszkających poza 

miejscem szkolenia 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).  

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 185 zł do 216 zł w zależności od liczby form dodatkowego wsparcia, tj. 

 

  

-szkolenie -szkolenie -szkolenie -szkolenie 

-wyżywienie -wyżywienie -wyżywienie -wyżywienie 

  -dojazd -dojazd -nocleg 

  -nocleg     

Wysokość wkładu 

własnego 
185 zł 216 zł 194 zł        207zł 

 

f) Szkolenie: Odpowiedzialność prawna i finansowa za wykonywane naprawy przy 

pojazdach samochodowych w świetle obowiązujących przepisów prawa 

Podczas 12 godzin (1 dzień x 8h, drugi dzień x 4h) szkolenia omawiane będą poszczególne 

zagadnienia m.in.:  

 Obowiązki warsztatu dyktowane przepisami prawa w odniesieniu do usług 

serwisowych,  

 Doprecyzowanie procedur warsztatowych do zgodności z wymogami prawnymi 

weryfikowanymi przez instytucje państwowe,  

 Aktualne rozwiązania wymuszane przepisy prawa stosowane podczas naprawy 

pojazdów,  

 Poprawność sporządzanej dokumentacji przez serwis samochodowy,  
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 zakres odpowiedzialności serwisu w przypadku niestosowania się do przepisów prawa 

lub na skutek niewłaściwego jego stosowania,  

 Odpowiedzialność serwisu za wady wykonywanej usługi,  

 Odpowiedzialność serwisu za wady rzeczy sprzedanej w odniesieniu do sprzedanych 

części zamiennych, 

 Przykłady rozwiązań właściwego stosowania przepisów do ochrony działalności 

gospodarczej, 

 Umiejętność wykorzystania przepisów prawa do ochrony własnej działalności. 

 

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

dla osób dojeżdżających, zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie dla osób mieszkających poza 

miejscem szkolenia 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).  

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 172 zł do 203 zł w zależności od liczby form dodatkowego wsparcia, tj. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Szkolenie: Kontrola organów Państwowych w serwisie samochodowym 

 

Podczas 16 godzin szkolenia (2 dni x 8h) omawiane będą poszczególne zagadnienia m.in.:  

 Wybrane elementy prawa w odniesieniu do instytucji kontrolujących warsztat 

samochodowy,  

 Obowiązki dyktowane przepisami prawa oraz jednostek kontrolujących,  

 Prawidłowość sporządzanej dokumentacji przez przedsiębiorców,  

 Zakres odpowiedzialności ponoszony przez pracodawcę,  

 Zapobieganie skutkom przeprowadzanej kontroli. 

 

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

dla osób dojeżdżających, zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie dla osób mieszkających poza 

miejscem szkolenia oraz wyżywienia dla wszystkich UP. Dla osób z orzeczeniem o 

niepełnosprawności będą stosowane adekwatne do stopnia niepełnosprawności usprawnienia 

  

-szkolenie -szkolenie -szkolenie -szkolenie 

-wyżywienie -wyżywienie -wyżywienie -wyżywienie 

  -dojazd -dojazd -nocleg 

  -nocleg     

Wysokość wkładu 

własnego 
172 zł 203 zł 181 zł 195 zł 
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(materiały szkoleniowe z powiększoną czcionką, posiłki zamawiane zgodnie z 

ograniczeniami żywieniowymi danych 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 176 zł do 208 zł w zależności od liczby form dodatkowego wsparcia, tj. 

 

  

-szkolenie -szkolenie -szkolenie -szkolenie 

-wyżywienie -wyżywienie -wyżywienie -wyżywienie 

  -dojazd -dojazd -nocleg 

  -nocleg     

Wysokość wkładu 

własnego 
176 zł 208 zł 185 zł 199 zł 

 

h) Szkolenie: Otoczenie usługi serwisowej 

Podczas 16 godzin szkolenia (2 dni x 8h) omawiane będą poszczególne zagadnienia m.in.:  

 Wizerunek i jego wpływ na wyniki finansowe,  

 Bieżące dyrektywy Unijne,  

 Budowanie autorytetów,  

 Rozpatrywanie reklamacji, 

 Sprzedaż usług serwisowych 

 Koszty własne serwisu,  

 Zadowolenie klienta,  

 Wartość przekazywanych informacji. 

 Dotarcie do klienta - metody osiągania celu,  

 Kontrola pracy serwisu.  

 Zlecenia serwisowe,  

 Raport telefoniczny metodą na likwidację niezadowolonych klientów, 

 Statystyka serwisowa,  

 Motywacja pracowników jako metoda osiągania celu,  

 

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

dla osób dojeżdżających, zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie dla osób mieszkających poza 

miejscem szkolenia 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).  
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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 176 zł do 208 zł w zależności od liczby form dodatkowego wsparcia, tj. 

  

-szkolenie -szkolenie -szkolenie -szkolenie 

-wyżywienie -wyżywienie -wyżywienie -wyżywienie 

  -dojazd -dojazd -nocleg 

  -nocleg     

Wysokość wkładu 

własnego 
176 zł 208 zł 185 zł 199 zł 

 

i) Szkolenie: Detailing- ochrona nowego i odnowienie starego 

samochodu (powłoki ceramiczne) 

Podczas 18 godzin szkolenia (2 dni x 9h) omawiane będą poszczególne zagadnienia m.in.:  

 Przygotowanie auta do detailingu,  

 Inspekcja lakieru oraz pomiar jego grubości,  

 Korekta lakieru – praca z maszyną rotacyjną oraz z nowoczesnym systemem rupes, 

odpowiednie przygotowanie lakieru pod różne zabezpieczenia: woski, 

 Powłoki ceramiczne, 

 Pobieranie past, padów polerskich oraz zasady polerowania, sztuka aplikowania 

wosku.  

 

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

dla osób dojeżdżających, zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie dla osób mieszkających poza 

miejscem szkolenia 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).  

 

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 421 zł do 452 zł w zależności od liczby form dodatkowego wsparcia, tj. 
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§ 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 do podnoszenia kompetencji 

zawodowych w branży motoryzacyjnej.  

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 

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 daty złożenia dokumentów w biurze. 

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 „Euromechanik” 

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 

  

-szkolenie -szkolenie -szkolenie -szkolenie 

-wyżywienie -wyżywienie -wyżywienie -wyżywienie 

  -dojazd -dojazd -nocleg 

  -nocleg     

Wysokość wkładu 

własnego 
421 zł 452 zł 430 zł 444 zł 
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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 2.01.2018r. i będzie miał 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, tablicach 

informacyjnych, 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 (kobiety będą dodatkowo punktowane przy 

rekrutacji), rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność 

(osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności będą dodatkowo punktowane przy rekrutacji).  

§ 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 daty 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. 

4. Każdy z uczestników może wziąć udział w maksymalnie 3 kursach 

 

§ 9 

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

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

87 1140 2004 0000 3902 7729 7785 

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

ramach realizacji Projektu każdorazowo na 7 dni po otrzymaniu faktury przez Uczestnika 

Projektu 

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

 

4. W poszczególnych zadaniach opłaty uczestników/uczestniczek wyniosą:  

-w zadaniu 1: 185 zł- 216 zł 

-w zadaniu 2: 185 zł- 216 zł  

-w zadaniu 3: 185 zł- 216 zł 

-w zadaniu 4: 185 zł- 216 zł 

-w zadaniu 5: 185 zł- 216 zł 

-w zadaniu 6: 172 zł- 203 zł 

-w zadaniu 7: 176 zł- 208 zł 

-w zadaniu 8: 176 zł- 208 zł 

-w zadaniu 9: 421 zł- 452 zł 

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.  

 

 

§ 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 75% uczestników. Wnioskodawca 
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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). 

Każdy uczestnik/ uczestniczka projektu, któremu zostanie przyznane wsparcie dodatkowe 

zobowiązany/a jest do podpisania protokołu odbioru wsparcia dodatkowego. 

 

§ 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, 
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c. uczestniczenia w min 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. 

5. 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. 

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 – Karola Tomaszewskiego 

 

 

Sprawdzony i zatwierdzony przez: 

Kierownika Projektu – Tomasza Londońskiego 


