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REGULAMIN PROJEKTU  

„Szkolenia drogą do lepszej przyszłości” 

 
realizowanego w ramach Priorytetu VIII Działania 8.1 Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 

1. Projekt jest realizowany w okresie od 01.05.2014 r. do 31.05.2015 r.  

2. Celem projektu jest: Wzrost konkurencyjności 20 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z 

powiatu wysokomazowieckiego poprzez nabycie nowych kwalifikacji zawodowych do końca 

maja 2015 przez 80 ich pracowników zgodnie z zdiagnozowanymi potrzebami. 

3. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny. 

4. Realizatorem projektu jest Biuro doradczo-szkoleniowe APLIKON Marcin Drewnowski, ul. 

Rynek Piłsudskiego 57, 18-200 Wysokie Mazowieckie. 

 

II. KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE I REKRUTACJA UCZESTNIKÓW 

1. Pomoc w ramach niniejszego projektu skierowana jest do mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. nr 173 poz. 1807 z późn. zm.), które posiadają siedzibę/oddział/filię na 

terenie powiatu wysokomazowieckiego i prowadzą działalność w branży budownictwa, 

transport i gospodarka magazynowa, handel hurtowy i detaliczny wg PKD 2007. 

2. Perforowane będą mikroprzedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa, które dotychczas nie 

korzystały ze wsparcia w ramach projektów szkoleniowych POKL 

3. Planuje się, iż w projekcie uczestniczyć będzie 80 osób mających miejsce zamieszkania na 

terenie województwa podlaskiego, będących pracownikami zatrudnionymi na podstawie 

umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub są 

właścicielami/wspólnikami w/w przedsiębiorstw. 

4. Grupę docelową projektu w co najmniej 50% stanowić będą osoby o niskich kwalifikacjach tj. z 

wykształceniem nie wyższym niż średnie. 

5. W trakcie realizacji projektu zostanie uwzględniona zaś zasada równość szans w kontekście 

równego dostępu kobiet i mężczyzn do oferowanych działań. 

6. Zgłoszenia przedsiębiorstw będą przyjmowane na kwestionariusz rekrutacyjnym pocztą, faxem, 

e-mailem (skan) lub osobiście od 1 do końca 5 m-ca realizacji projektu. W przypadku 

osiągnięcia min. 120% zgłoszeń na dane szkolenie Realizator może zakończyć nabór na te 

szkolenie wcześniej. 

7. Ostateczną decyzję o wpisaniu na Listę Uczestników będzie podejmował Koordynator projektu 

uwzględniając założone wskaźniki realizacji projektu. 

8. Wątpliwości w zakresie rekrutacji uczestników rozstrzyga Koordynator projektu. 

9. Osoby niezakwalifikowane na Listę Uczestnika będą tworzyły Listę Rezerwową.  

10. Uczestnik projektu (przedsiębiorstwo) będzie zobowiązany do podpisaniem umowy z 

Realizatorem projektu oraz będzie musiał złożyć dokumenty wymagane przy ubieganiu się o 

pomoc de minimis. 
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III. WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU 

W ramach projektu przewiduje się realizację następujących szkoleń:: 

a) Kierowca samochodu ciężarowego (prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona), 

15 osób – 190 godz.  

b) Prawo jazdy kat. C+E, 15 osób - 45 godz.  

c) Operator koparko-ładowarki, 10 osób – 212 godz.  

d) Operator wózka jezdniowego, 15 osób – 67 godz.  

e) Operatora burt samowyładowczych, 10 osób – 10 godz.  

f) Obsługi żurawi HDS, 15 osób – 34 godz.  

g) Doskonalenie technik jazdy (ecodriving), 80 osób – 8 godz. dla wszystkich uczestników 

 

Wszystkie szkolenia zakończą się egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez podmiot 

niezależny od szkolącego i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje 

 

Działania będą prowadzone z zachowaniem zasady równości szans w dostępie do oferowanego 

wsparcia kobiet i mężczyzn. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Uczestnik kursu zobowiązany jest do: 

- uczestnictwa w zajęciach, 

- czytelnego podpisywania list obecności na zajęciach, 

- wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych 

rezultatów, 

2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje 

poprzez niezwłoczne poinformowanie realizatora projektu. 

3. Nieobecności powinny być usprawiedliwiane w sposób przewidziany przepisami prawa pracy. 

W szczególności honorowane będą zwolnienia lekarskie, karta leczenia szpitalnego, itp. 

4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji Realizator zastrzega sobie możliwość skreślenia 

uczestnika z Listy Uczestników projektu. Może to również nastąpić w przypadku naruszenia 

przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, w szczególności w 

przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego uczestnika, wykładowcy lub innego 

członka personelu Projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu. 

5. W przypadkach określonych w pkt. 4 Realizator ma prawo domagać się od uczestnika zwrotu 

kosztów związanych z jego udziałem w projekcie. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez realizatora projektu. 

2. Ostateczna interpretacja „Regulaminu Projektu” należy do Biuro doradczo-szkoleniowego 

APLIKON Marcin Drewnowski  w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział w 

wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 


