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§1 

Postanowienia ogólne 

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

pt. „Przepis na jutro” o numerze RPWM.02.04.01-28-0088/20 realizowanym w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-

2020, Priorytet 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4  Rozwój kształcenia i szkolenia 

zawodowego, Poddziałanie 2.4.1  Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty 

konkursowe 

2. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Beneficjentem projektu (Wnioskodawcą) jest GRUPA DORADCZA PRIMUS S.C. Tomasz 

Londoński, Szymon Grzędziński, Karol Tomaszewski z siedzibą w Olsztynie, ul. Mickiewicza 

31/4 10-508 Olsztyn 

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

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, tel. 89 541 33 70, 

mail: biuro@grupaprimus.pl 

5. Każda osoba, ubiegająca się o udział w projekcie zobowiązana jest do zapoznania się z treścią 

niniejszego regulaminu i dokonania akceptacji wszystkich jego postanowień. 

6. Każda osoba, ubiegająca się o udział w Projekcie podlega procesowi rekrutacji, który opisany 

został  w  § 4 niniejszego regulaminu 

7. Zawarte w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie sformułowania oznaczają: 

 Beneficjent/Wnioskodawca – GRUPA DORADCZA PRIMUS S.C. Tomasz Londoński, 

Szymon Grzędziński, Karol Tomaszewski 

 Projekt – przedsięwzięcie pt. „Przepis na jutro” o numerze RPWM.02.04.01-28-

0088/20 realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2 Kadry dla 

gospodarki, Działanie 2.4  Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 

2.4.1  Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe 

 Uczestnik projektu/UP/Beneficjent Ostateczny/BO – należy przez to rozumieć osobę 

zakwalifikowaną do udziału w projekcie (uczeń/nauczyciel) zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym dokumencie, bezpośrednio korzystającą z wdrażanej 

pomocy 

 Uczeń - należy przez to rozumieć osobę uczęszczającą do Technikum nr 5 

wchodzącego w skład  Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie 

 Osoba z niepełnosprawnością – osoba posiadająca opinię/orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego i/lub orzeczenie o niepełnosprawności 

 Nauczyciel– należy przez to rozumieć nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomiczno-

Spożywczych w Olsztynie 

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

Olsztyn, tel. 89 541 33 70, mail: biuro@grupaprimus.pl 

8. Osobą odpowiedzialną za podejmowanie kluczowych decyzji jest kierownik projektu Tomasz 

Londoński, tel. 89 541 33 70, mail: biuro@grupaprimus.pl 

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

kierownika projektu. 

 

§ 2 

Informacje o projekcie 



 

1. Projekt „Przepis na jutro” o numerze RPWM.02.04.01-28-0088/20 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 

2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4  Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, 

Poddziałanie 2.4.1  Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe 

2. Projekt „Przepis na jutro” realizowany jest na podstawie umowy RPWM.02.04.01-28-

0088/20-00 podpisanej z Województwem Warmińsko-Mazurskim. 

3. Projekt jest realizowany w okresie od 01.02.2021 do 30.04.2022. 

4. Celem projektu jest podniesienie kompetencji miękkich i zawodowych 26uczniów (20K,6M) 

oraz 19 nauczycieli kształcenia zawodowego (18K,1M) z Technikum nr 5 z Zespołu Szkół 

Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie w okresie od 01.02.2021 do 30.04.2022r. poprzez 

m.in. szkolenia, kursy, staże oraz współpracę z pracodawcami w odniesieniu do ich 

zapotrzebowania na stażystów uwzględniającą niezbędne kwalifikacje oraz umiejętności 

ucznia, które zostaną wykorzystane podczas realizacji stażu. 

5. Udział w projekcie jest bezpłatny 

6. Projekt obejmuje wsparciem: 

 Technikum nr 5 w Olsztynie, 

 26 uczniów/uczennic Technikum nr 5 (20 dziewcząt, 6 chłopców) 

 19 nauczycieli/nauczycielek kształcenia zawodowego ZSGS w Olsztynie 

7. Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia dla: 

A. Na rzecz Technikum nr 5 w Olsztynie: 

 Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły 

B. Uczniów: 

 Diagnoza uczniów pod kątem zapotrzebowania na kompetencje miękkie i 
zawodowe 

 Szkolenia z kompetencji miękkich dla uczniów: 

o I moduł: Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej  
o II moduł: Zarządzanie stresem  
o III moduł: Komunikacja i wystąpienia publiczne  
o IV moduł: Praca w grupie  

 Kursy zawodowe uczniów/uczennic: 

o Kurs sommelierski z elementami obsługi klienta 

o Kurs baristy z elementami obsługi klienta 

o Kurs barmański z elementami obsługi klienta 

o Kurs menadżer restauracji 

o Kurs kuchni wegańskiej 

o Technika gotowania metodą sous-vide w nowoczesnej kuchni polskiej 

o Drób z ekologicznej hodowli w nowoczesnym wydaniu kuchni polskiej 

o Kurs Carvingu 

 Staże uczniowskie uczniów/uczennic 

C. Nauczycieli 

 Szkolenia z kompetencji miękkich: 

o Szkolenie z wykorzystania w nauczaniu e-podręczników i e-zasobów 

dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-13 i/lub 

2014-2020 

o Praca z uczniem z obniżoną samooceną i depresją 



 

o Trening kreatywności z zakresu kreatywnego i twórczego myślenia 

 Kursy zawodowe: 

o Kuchnia w myśl idei: Zero waste i less waste, od korzenia, aż po nać – 

dania kuchni wegetariańskiej 

o Kurs sporządzania potraw z wykorzystaniem technik sous - vide 

o Kurs planowania alternatywnych sposobów żywienia 

o Kurs sommelierski 

 

§ 3 

Warunki organizacji i uczestnictwa w projekcie 

1. Udział w projekcie uczniów: 

a) Wsparciem zostaną objęci uczniowie/uczennice klas II, III i IV Technikum nr 5 kierunków 

Technik żywienia i usług gastronomicznych lub Technik usług kelnerskich/Kelner, którzy: 

 Złożą deklarację udziału we wszystkich etapach projektu, w tym w stażu 

 Osiągną pełnoletności do dnia rozpoczęcia stażu 

 Oświadczą, iż dotychczas nie brali udziału w projektach finansowanych przez UE 

realizowanych w ZSGS 

b) Kryteria punktowane: 

 Pozytywna opinia wychowawcy (+2pkt) 

 Mężczyzna (+2pkt) 

 Osoba z niepełnosprawnością (+2pkt) 

c) W przypadku zgłoszenia chęci uczestnictwa większej liczby uczniów niż prognozował 

projekt zostaną zastosowane dodatkowe kryteria naboru: 

 Ocena z zachowania w ostatnim roku szkolnym (wzorowe 4pkt; bardzo dobre – 

3pkt; dobre 2pkt; poprawne 1pkt) 

 Średnia ocen w ostatnim roku szkolnym (średnia = przyznane punkty) 

d) Jeśli powyższe kryteria nie pozwolą wybrać odpowiedniej liczby Uczestników, decydujący 

wpływ na udział w projekcie poszczególnych kandydatów będzie miała opinia Dyrektora 

Technikum nr 5. 

2. Udział w projekcie nauczycieli: 

a) Wsparciem zostaną objęci nauczyciele kształcenia zawodowego zatrudnieni w ZSGS w 

Olsztynie 

b) W przypadku zgłoszenia chęci uczestnictwa większej liczby osób niż prognozował projekt 

zostaną zastosowane dodatkowe kryteria naboru: 

 staż pracy – (pow.10lat – 5pkt; pow. 5 lat - +4pkt; pow. 2lat – +3pkt) 

c) Jeśli zastosowanie kryteriów punktowych nie pozwoli wyłonić odpowiedniej liczby 

Uczestników decydująca będzie kolejność przyjmowania zgłoszeń. 

3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie i przesłanie pocztą tradycyjną lub 

złożenie w Biurze Projektu przez potencjalnego Uczestnika:  

a) Karta rekrutacyjna ucznia (zał. 1A) lub Karta rekrutacyjna nauczyciela (zał. 1B). 

b) OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU dotyczące przetwarzania danych osobowych (zał. 

2) 

c) Deklaracja uczestnictwa w projekcie (zał. 3A lub 3B) 

4. Dokumenty wymienione w § 3 pkt 5 dostępne są na stronie internetowej Beneficjenta  

http://grupaprimus.pl/  

http://grupaprimus.pl/


 

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

formularzach, opatrzone datą oraz czytelnym podpisem uczestnika/opiekuna prawnego. 

6. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni uczestnicy 

będą niezwłocznie informowani o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności poprawienia 

lub uzupełnienia dokumentów. 

7. W przypadku niespełnienia wymagań rekrutacji w trakcie jej trwania, kandydat zostanie 

poproszony o uzupełnienie braków formalnych. W przypadku nie złożenia uzupełnień 

formalnych, kandydat zostanie skreślony z listy uczestników projektu. Na miejsce skreślonego 

kandydata wchodzą osoby z listy rezerwowej, którą Projektodawca przygotuje w przypadku 

większej liczby zgłaszających się do projektu niż przewidzianych miejsc w projekcie.  

8. Kandydat staje się Uczestnikiem projektu z chwilą przystąpienia do pierwszej formy wsparcia. 

Nie złożenie przez Kandydata wszystkich wymaganych dokumentów skutkuje utratą przez 

niego prawa udziału w projekcie. 

9. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.  

10. Za złożenie nieprawdziwych oświadczeń lub zatajenie prawdy w dokumentach rekrutacyjnych 

grozi odpowiedzialność karna z art. 286 Kodeksu Karnego 

 

§ 4 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja ma charakter otwarty i jawny, odbędzie się I etapowo w II.2021r.  

2. Proces rekrutacji rozpocznie się 01.02.2021r.. 

3. Organizację procesu rekrutacji oraz rekrutację uczestników do projektu prowadzą Kierownik 

projektu  wraz z Specjalistą ds. rekrutacji, monitoringu i płatności. 

4. Beneficjenci Ostateczni będą informowani o rekrutacji za pomocą: spotkań informacyjnych 

z rodzicami, informacji umieszczanych na stronie internetowej szkoły oraz tablicach ogłoszeń 

w szkole, drogą elektroniczną podczas zajęć zdalnych. 

5. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: 

a. wypełnienie dokumentów określonych w § 3 pkt 5 i dostarczenie  lub przesłanie do Biura 

Projektu, 

b. weryfikacja złożonych dokumentów, 

c. sporządzenie listy uczestników projektu, 

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

zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie. 

6. Po zrekrutowaniu 100% uczestników projektu powstanie lista rezerwowa. W przypadku nie 

zebrania pełnej grupy rekrutacja zostanie wydłużona do czasu zapełnienia wszystkich 

dostępnych miejsc.  

 

§ 5 

Prawa i obowiązki Uczestników projektu 

1. Uczestnik projektu spełnia wymagania i akceptuje wszystkie zapisy niniejszego Regulaminu.  

2. Uczestnik projektu zobowiązuje się uczestniczyć w prowadzonych w ramach Projektu 

zadaniach i szkoleniach, akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Wnioskodawca.  

3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących na 

poszczególnych etapach realizacji Projektu.  

4. Uczestnik projektu zobowiązany jest do punktualności i rzetelności.  



 

5. Uczestnik projektu zobowiązany jest do poddania się badaniom ewaluacyjnym Projektu  

w czasie jego trwania.  

6. Uczestnik projektu zobowiązuje się do uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej  

z realizacją Projektu, a w szczególności do: podpisywania list obecności, potwierdzeń odbioru 

materiałów szkoleniowych i zaświadczeń oraz innych dokumentów wskazanych  

przez Wnioskodawcę a związanych z realizacją Projektu. 

7. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w minimum 80% zajęć szkoleniowych, pod 

rygorem skreślenia z listy uczestników.   

8. Uczestnik zobowiązuje się do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego 

kwalifikacje.  

9. Uczestnik zobowiązuje się do informowania Kierownika projektu o każdej zmianie danych 

osobowych czy danych dot. zamieszkania.  

10. Uczestnik projektu nie ponosi żadnych opłat z tytułu przystąpienia do Projektu  

oraz uczestnictwa w podjętych działaniach.  

 

 

§ 6 

Zasady realizacji i rodzaje form wsparcia dla uczniów 

1. Formy wsparcia w ramach projektu mają na celu podniesienie kompetencji miękkich 

i zawodowych uczniów.  

2. W ramach projektu będą realizowane następujące formy wsparcia dla uczniów: 

 Diagnoza uczniów pod kątem zapotrzebowania na kompetencje miękkie i zawodowe 

 Szkolenie z kompetencji miękkich dla uczniów: 

o I moduł: Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej  
o II moduł: Zarządzanie stresem  
o III moduł: Komunikacja i wystąpienia publiczne  
o IV moduł: Praca w grupie  

 Kursy zawodowe uczniów/uczennic: 

o Kurs sommelierski z elementami obsługi klienta 

o Kurs baristy z elementami obsługi klienta 

o Kurs barmański z elementami obsługi klienta 

o Kurs menadżer restauracji 

o Kurs kuchni wegańskiej 

o Technika gotowania metodą sous-vide w nowoczesnej kuchni polskiej 

o Drób z ekologicznej hodowli w nowoczesnym wydaniu kuchni polskiej 

o Kurs Carvingu 

 Staże uczniowskie uczniów/uczennic 

3. Diagnoza uczniów pod kątem zapotrzebowania na kompetencje miękkie i zawodowe 

 Zadanie obejmuje zdiagnozowanie ucznia pod kątem uzupełnienia jego umiejętności, 

kompetencji i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających 

wejście na rynek pracy w celu skierowania go na staż uczniowski oraz szkolenia. Diagnoza 

będzie uwzględniała indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów. 

 W zadaniu będą uczestniczyć wszyscy uczniowie przyjęci do projektu, tj 26 osób (20K, 6M).  

 Każdy uczeń odbędzie godzinne spotkanie z Doradcą zawodowym.  

 Diagnoza zostanie przeprowadzona na miejscu - w szkole. 



 

4. Szkolenie z kompetencji miękkich dla uczniów: 

 Każdy uczeń weźmie udział w co najmniej 1 module, maksymalnie w 3 - moduły będą 

wybierane wspólnie z doradcą zawodowym tak, aby udział w warsztatach odpowiadał na 

indywidualne potrzeby Uczestnika. 

 W ramach zadania odbędą się następujące moduły: 

o I moduł: Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (6h) 
o II moduł: Zarządzanie stresem (6h) 
o III moduł: Komunikacja i wystąpienia publiczne (6h) 
o IV moduł: Praca w grupie (6h) 

 Warsztaty odbędą się na miejscu - w szkole. 

5. Kursy zawodowe uczniów/uczennic 

 Kurs sommelierski z elementami obsługi klienta 

o w szkoleniu weźmie udział 1grupa Uczestników – 8 uczniów .  

o Kurs 24 godzinny – 3 spotkania x 8 godz.  

o Miejsce realizacji – Technikum nr 5 

o Materiały dla ucznia: podręcznik i zestaw sommeliera 

 Kurs baristy z elementami obsługi klienta 

o w szkoleniu weźmie udział 18 uczniów, którzy zostaną podzieleni na trzy grupy po 6 UP.  
o Każda grupa zrealizuje 20 godzin szkolenia – 2 spotkania x 10 godz. 
o Miejsce realizacji – Technikum nr 5.  
o Materiały dla ucznia – podręcznik i zestaw baristy 

 Kurs barmański z elementami obsługi klienta 

o w szkoleniu weźmie udział 18 uczniów, którzy zostaną podzieleni na trzy grupy po 6 UP.  
o Każda grupa zrealizuje 32 godzin szkolenia – 4 spotkania x 8 godz. 
o Miejsce realizacji – Technikum nr 5.  
o Materiały dla ucznia – podręcznik i zestaw barmana 

 Kurs menadżer restauracji 

o w szkoleniu weźmie udział 1grupa Uczestników – 10 uczniów.  
o Kurs 16 godzinny – 2 spotkania x 8 godz.  

o Miejsce realizacji – u przedsiębiorcy w Olsztynie lub okolicy (do 50km)  
o Materiały dla ucznia – pendrive 

 Kurs kuchni wegańskiej 

o w szkoleniu weźmie udział 1grupa Uczestników – 8 uczniów .  

o Kurs 16 godzinny – 2 spotkania x 8 godz.  

o Miejsce realizacji – Technikum nr 5 

o Materiały dla ucznia: podręcznik i zestaw noży 

 Technika gotowania metodą sous-vide w nowoczesnej kuchni polskiej 

o w szkoleniu weźmie udział 1grupa Uczestników – 8 uczniów .  

o Kurs 16 godzinny – 2 spotkania x 8 godz.  

o Miejsce realizacji – Technikum nr 5 

o Materiały dla ucznia: podręcznik i zestaw noży 

 Drób z ekologicznej hodowli w nowoczesnym wydaniu kuchni polskiej 

o w szkoleniu weźmie udział 1grupa Uczestników – 8 uczniów .  

o Kurs 16 godzinny – 2 spotkania x 8 godz.  

o Miejsce realizacji – Technikum nr 5 

o Materiały dla ucznia: podręcznik i zestaw noży 

 Kurs Carvingu 



 

o w szkoleniu weźmie udział 1grupa Uczestników – 8 uczniów .  

o Kurs 24 godzinny – 3 spotkania x 8 godz.  

o Miejsce realizacji – Technikum nr 5 

o Materiały dla ucznia: podręcznik i zestaw do carvingu 

6. Staże uczniowskie uczniów/uczennic 

 Zadanie polega na organizacji wysokiej jakości staży uczniowskich u pracodawców mających 

siedzibę w woj. Warmińsko-Mazurskim, z którymi podpisano porozumienia.  

 Staże będą realizowane w wymiarze 150h. 

 Staże będą odbywać się między innymi u następujących pracodawców: 

o Hotel Anders w Starych Jabłonkach 

o Hotel Krasicki w Lidzbarku Warmińskim 

o Restauracja Via Napoli w Olsztynie 

o Hotel Warmiński w Olsztynie 

 W stażach weźmie udział 26UP(20K,6M). Staże uczniowskie będą wykraczały poza zakres 

kształcenia zawodowego praktycznego w celu zwiększenia wymiary praktyk zawodowych 

objętych podstawą programową nauczania danego zawodu. 

 Staże będą realizowane na podstawie trójstronnej umowy - stażysta, szkoła, pracodawca, do 

której będzie dołączony program stażu opracowany przez szkołę we współpracy z pracodawcą 

przyjmującym danego ucznia na staż.  

 Staż będzie płatny, realizowany pod nadzorem opiekuna stażu wyznaczonego przez 

pracodawcę.  

 Część uczniów dojeżdżających będzie miało zapewnione pokrycie kosztów noclegu podczas 

stażu lub kosztów dojazdu (z poza miasta, jak i na terenie miasta). 

 Stażysta otrzyma odzież roboczą.  

7. Uczestnicy po zakończonych szkoleniach nabędą kompetencje, które będzie potwierdzać 

wydane zaświadczenie.  

8. Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach 4 etapów opisanych w §7 pkt.5. 

 

§ 7 

Zasady realizacji i rodzaje form wsparcia dla nauczycieli 

1. W szkoleniach weźmie udział 19 nauczycielek/nauczycieli kształcenia zawodowego 

Technikum nr 5.  

2. Nauczyciele będą uczestniczyć w następujących szkoleniach:   

 Szkolenie z wykorzystania w nauczaniu e-podręczników i e-zasobów dydaktycznych 

stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-13 i/lub 2014-2020 (8 godz.) – 19 UP 

 Praca z uczniem z obniżoną samooceną i depresją (16godz) – 10UP 

 Trening kreatywności z zakresu kreatywnego i twórczego myślenia (16 godz) – 9UP 

 Kuchnia w myśl idei: Zero waste i less waste, od korzenia, aż po nać – dania kuchni 

wegetariańskiej (16godz) – 8UP 

 Kurs sporządzania potraw z wykorzystaniem technik sous – vide (16 godz) – 8UP 

 Kurs planowania alternatywnych sposobów żywienia (16 godz) – 8UP 

 Kurs sommelierski (16 godz) – 8 UP 

3. Uczestnicy po zakończonym szkoleniu nabędą kompetencje, które będzie potwierdzać 

wydane zaświadczenie 

4. Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów: 



 

 ETAP I - Zakres - zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do 

objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie, 

 ETAP II - Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form wsparcia i zrealizowany 

w projekcie standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy 

w wyniku przeprowadzonych działań projektowych, 

 ETAP III - Ocena - przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów 

oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, 

 ETAP IV - Porównanie - porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi 

wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia 

udzielanego danej osobie. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2021r. 

2. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie 

w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów 

programowych.  

3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Kierownik 

Projektu w oparciu o odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, a także przepisy 

wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego.  

5. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu http://grupaprimus.pl/  

6. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.  

 

 

 

Zatwierdził   

Kierownik  projektu – Tomasz Londoński                                 …………………………………. 

Olsztyn, 01.02.2021r. 

 

http://grupaprimus.pl/

