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REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU  

„Moje kompetencje moja przyszłość” 

nr RPSW.08.05.01-26-0063/19 

 

realizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości,  

w ramach Poddziałania  8.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Podniesienie 

jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim. 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1  

1. Regulamin określa zakres wsparcia, warunki naboru i zasady uczestnictwa w Projekcie „Moje kompetencje moja 

przyszłość”. 

2. Projekt realizowany jest od 01.11.2019 r. – 30.09.2020 r. na terenie woj. świętokrzyskiego. 

II. Słownik pojęć 

§ 2 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

 Projekt – projekt „Moje kompetencje moja przyszłość”; 

 Instytucja Zarządzająca – Województwo Świętokrzyskie; 

 Beneficjent – Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP); 

 Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie, zgodnie z zasadami określonymi  

w Regulaminie Rekrutacji oraz  Dokumentacji Zgłoszeniowej; 

 Biuro Projektu – Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Staszica 2A,  

26-200 Końskie, tel. (41) 375-14-55, fax (41)375-14-56; 

 Komisja Rekrutacyjna – organ oceniający formularze zgłoszeniowe i dokonujący kwalifikacji uczestników do Projektu; 

 Staż – nabywanie praktycznych umiejętności do wykonywania zadań na określonym stanowisku we wskazanym 

zakładzie pracy bez nawiązania stosunku pracy; 

III. Zakres wsparcia 

§ 3 

1. Wsparcie oferowane w ramach Projektu obejmuje: 

1)  Zajęcia dodatkowe poszerzające/ wyrównujące dysproporcje w osiągnięciach uczniów: 

- język angielski – 20 godz.  

- matematyka – 20 godz.  
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2)  Wsparcie szkoleniowe - szkolenia z zakresu: 

A) Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie:  

-  Szkolenie „Obsługa programu Subiekt GT” – (20 godz. dla uczniów kierunku Technik logistyk/handlowiec)  

-  Szkolenie „Grafik komputerowy i projektowanie witryn www” - (20 godz. dla uczniów kierunku Technik Informatyk)  

-  Szkolenie „AutoCad” - (20 godz. dla uczniów kierunku Technik informatyk) 

B) Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich: 

-  Szkolenie „Grafika 3D i wydruk 3D” – (20 godz. dla uczniów kierunku Technik  Informatyk) 

3) Wsparcie w postaci stażu zawodowego (160 godz./os.). 

2. Wszystkie realizowane formy wsparcia są bezpłatne dla Uczestników projektu.  

3. Zajęcia dodatkowe oraz szkolenia organizowane są w dni nauki od poniedziałku do piątku oraz soboty, wg. wcześniej  

ustalonego harmonogramu. Godziny zajęć będą uwzględniać możliwości dojazdu z małych miejscowości. 

IV. Uczestnicy Projektu 

§ 4 

1. Uczestnikami Projektu mogą być uczniowie szkół/placówek kształcenia zawodowego w wieku 15-19 lat  

z wykształceniem gimnazjalnym/podstawowym, nie korzystający z tego typu wsparcia w innych projektach 

współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, 

uczący się w szkołach na obszarze województwa świętokrzyskiego tj.: 

a) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie  (80 uczniów, w tym 37K i 43M) 

b) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich (20 uczniów, w tym 3K i 17M) 

2. Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz osoby zamieszkujące tereny wiejskie, które spełniają  

w/w kryteria uzyskają dodatkowe punkty podczas oceny dokumentów rekrutacyjnych. 

3. Szczegółowe zasady naboru Uczestników Projektu oraz zasady funkcjonowania Komisji Rekrutacyjnej określa Regulamin 

Rekrutacji Uczestników Projektu, dostępny w Biurze Projektu, Sekretariatach szkół, na stronie internetowej KSWP oraz 

stronach internetowych szkół. 

V. Zasady uczestnictwa w Projekcie 

§ 5 

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do udziału we wszystkich bezpłatnych formach wsparcia przewidzianych Projektem, 

tj. w:  

- zajęciach dodatkowych z języka angielskiego oraz matematyki,  

- szkoleniu z zakresu określonego w § 3 pkt.1 ppkt 2  

- stażu zawodowym (160 godz./os.). 

2. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych dla nich formach wsparcia 

oraz każdorazowego potwierdzania obecności na nich podpisem na liście.  
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3. Warunkiem ukończenia szkolenia oraz otrzymania zaświadczenia jest uzyskanie, co najmniej 80% frekwencji  

na zajęciach.  

4. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów związanych  

z realizacją Projektu.  

5. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do wypełnienia wszystkich wymaganych ankiet.  

6. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do przystąpienia do testów sprawdzających poziom wiedzy i umiejętności zdobytych na 

zajęciach oraz do egzaminów zewnętrznych przewidzianych w ramach projektu.  

7. Uczestnicy Projektu otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe i artykuły piśmienne, których odbiór potwierdzą 

własnoręcznym podpisem. W przypadku rezygnacji w początkowej fazie zajęć Uczestnicy będą zobowiązani do zwrotu 

wszystkich materiałów szkoleniowych, które zostaną przekazane kolejnej osobie zakwalifikowanej do projektu. 

8. Uczestnicy Projektu podczas zajęć grupowych będą mieli zapewniony nieodpłatny poczęstunek. 

9. Uczestnicy Projektu zamieszkujący poza miejscem organizacji zajęć dodatkowych, szkolenia i stażu mają prawo  

do ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu. 

VI. Obowiązki uczestników Projektu 

§ 6 

1. Każdy Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

a) przestrzegania niniejszego Regulaminu; 

b) wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych (w tym danych wrażliwych - jeśli 

dotyczy) oraz na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku dla celów związanych z realizacją Projektu  

(w przypadku osób nieletnich wymagana również zgoda rodzica / opiekuna prawnego) 

c) terminowe i punktualne stawianie się na zajęcia; 

d) rzetelne przygotowywanie się do zajęć zgodnie z zaleceniami wykładowców; 

e) przystąpienia do egzaminów końcowych; 

f) wypełnianie wszelkich wymaganych przez KSWP ankiet związanych z realizowanymi w ramach Projektu formami 

wsparcia; 

g) odbycia 160 godzin stażu po zakończonym szkoleniu u wskazanego przez KSWP Pracodawcy. 

VII. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

§ 7 

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego 

oświadczenia na formularzu opracowanym przez KSWP.  

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. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie z przyczyn innych niż wskazane w pkt. 2 Uczestnik projektu może zostać 

wezwany do zwrotu kosztów uczestnictwa za poszczególne formy wsparcia, w których brał udział w Projekcie. 
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4. KSWP zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników w przypadku naruszenia przez niego niniejszego 

Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego 

słuchacza, lektora lub pracownika Biura Projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu.  

5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, jego miejsce zajmie pierwsza 

osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Rekrutacji. 

VIII. Postanowienia końcowe 

§ 8 

1. Beneficjent zobowiązany jest do stosowania wytycznych w zakresie informowania o współfinansowaniu przedsięwzięcia ze 

środków UE i źródłach otrzymanej pomocy.  

2. Interpretacji „Regulaminu uczestnictwa” dokonuje Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w oparciu  

o odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej. 

3. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach 

programowych i wytycznych dotyczących Poddziałania 8.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”  

4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Biura Projektu oraz na stronie internetowej KSWP. 

5. W przypadku zmiany w/w wytycznych KSWP zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania 

projektu. 

6. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta projektu. 

7. Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Moje kompetencje moja przyszłość” wchodzi w życie z dniem 13.11.2019 r. 

 

 

Sporządził:………………….... Sprawdził:……………………. Zatwierdził:……………………… 

 

 


