GRAFIK, WEBMASTER I PROGRAMISTA APLIKACJI WEBOWYCH – SPECJALIŚCI ICT
Jastrzębie-Zdrój, dn. 15.05.2017 r.
Aktualizacja: 01.01.2018 r.

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„GRAFIK, WEBMASTER i PROGRAMISTA aplikacji webowych – specjaliści ICT”
§1
DOKUMENTY PROGRAMOWE I DEFINICJE
Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o aktualnie obowiązujące akty prawne, w szczególności:
1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020) z dnia 17.12.2014r.
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;
5. Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
6. Ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014 - 2020;
7. Ustawę o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
8. Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020;
9. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
10. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
11. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 20142020;
12. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020;
13. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020 z dnia 28 listopada 2016 r.
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14. Standard udzielania wsparcia związanego z organizacją staży lub praktyk zawodowych na rzecz uczestników
projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
w województwie śląskim (załącznik 17).

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
Beneficjent (Projektodawca, Operator wsparcia finansowego) - podmiot realizujący projekt na podstawie umowy
o dofinansowanie. W ramach projektu „GRAFIK, WEBMASTER I PROGRAMISTA aplikacji webowych – Specjaliści
ICT”, funkcję Beneficjenta i Operatora wsparcia finansowego pełnią partnerzy: BLUEFORM Marcin Kozłowski
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju oraz Business Solutions Wojciech Karłowski (pod brandem Agencja Pracy Select)
z siedzibą w Bełchatowie.
Projekt – projekt „GRAFIK, WEBMASTER I PROGRAMISTA aplikacji webowych – Specjaliści ICT” realizowany przez
Beneficjenta, w okresie od 1 marca 2017 r. do 30 września 2018 r. zgodnie z umową POWR.01.02.01-240190/16-00, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego - w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I.
Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym
rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego;
Potencjalny uczestnik projektu – osoba fizyczna, która ubiega się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie
i złożyła Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi dokumentami oraz spełnia wymogi wskazane w niniejszym
Regulaminie.
Uczestnik projektu (UP) – osoba fizyczna, która została zakwalifikowana do udziału w projekcie, zaakceptowała
postanowienia niniejszego regulaminu i podpisała umowę udziału w projekcie.
Osoba z grupy NEET - wg definicji POWER - osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki,
czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu
formalnym w trybie stacjonarnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak
również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie
dziennym), ani nie szkoli się w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu (tj. nie uczestniczy
w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).
Osoba bezrobotna – zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 jest to: osoba pozostająca bez pracy, gotowa do
podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne
zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami
bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby
zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają
powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne
w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi
w rozumieniu Wytycznych.
Osoba bierna zawodowo/nieaktywna zawodowo – zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 jest to:
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osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci
studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym
(rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się
w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że
są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące
działalność gospodarczą na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej
działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.
Osoba niepełnosprawna/osoba z niepełnosprawnościami – osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2016
poz. 2046), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. 2016, poz. 546).
Osoba o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (zgodnie
z definicją wskaźnika „Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie” zawartą w załączniku
nr 2 do projektu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych
na lata 2014- 2020). Biorąc pod uwagę polski system klasyfikacji ISCED 1997 do kategorii osób o niskich
kwalifikacjach należy zaliczać osoby, które zakończyły edukację na poziomie 1,2 lub 3. Wyżej wymienione poziomy
przedstawiają się następująco:
Kategoria klasyfikacji
ISCED

Ukończona szkoła
Nieukończona szkoła podstawowa

I. Poniżej średniego
Ukończona szkoła podstawowa 6-klasowa

WYKSZTAŁCENIE (dodatkowe – obowiązkowe)

Ukończona szkoła podstawowa 7 lub 8-klas
II. Niższe średnie

Ukończone gimnazjum
Ukończona szkoła zasadnicza zawodowa
Ukończone liceum ogólnokształcące bez matury

11

IIIb. Średnie I stopnia

Ukończona średnia szkoła zawodowa (technikum, liceum zawodowe, liceum profilowane) bez
matury
Ukończone liceum ogólnokształcące z maturą

IIIa. Średnie II stopnia

IV. Ponadśrednie
zawodowe

V1. Wyższe I stopnia (B.A.)
V2. Wyższe II stopnia
(M.A.)

Ukończona średnia szkoła zawodowa (technikum, liceum zawodowe, liceum profilowane) z
maturą
Dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej
Dyplom ukończenia kolegium lub studium nauczycielskiego
Dyplom licencjacki lub dyplom inżynierski
Dyplom magistra lub dyplom lekarza
Stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesora
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Doradztwo/poradnictwo indywidualne – usługa udzielona uczestnikowi projektu/beneficjentowi pomocy, której celem jest
rozwiązanie lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu oraz opracowanie i/lub wdrożenie
rozwiązań zaproponowanych przez osobę lub podmiot udzielający usługi doradczej.
IPD – Indywidualny Plan Działania - plan działań obejmujących podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami
rynku pracy w celu wsparcia uczestnika w poszukiwaniu, znalezieniu i utrzymaniu stażu i pracy. Jest przeprowadzany przez
doradcę zawodowego i uczestnika.
Dzień przystąpienia do projektu – za dzień przystąpienia do projektu uważa się dzień rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia.
Niezbędnym warunkiem przystąpienia do Projektu i rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia będzie potwierdzenie spełnienia
kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, bezpośrednio przed udzieleniem pierwszej formy
wsparcia. Termin udzielenia pierwszej formy wsparcia przewidziano na kwiecień 2017 r. dla I edycji naboru. Daty kolejnych
będą na bieżąco podawane na stronie projektu http://www.akademiaict.pl/121/
Dokumenty rekrutacyjne – dokumenty, o których mowa w §3 niniejszego Regulaminu i wskazane na stronie projektu jako
obowiązkowe-obligatoryjne dla możliwości ubiegania się o udział w projekcie.
Dzień roboczy – należy przez to rozumieć kolejno następujące po sobie dni za wyjątkiem sobót (o ile są one wolnym dniem
od pracy) oraz dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych
od pracy (Dz. U. 2015 poz. 90).
Instytucja Pośrednicząca (IP) – oznacza to Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, któremu została powierzona, w drodze
Porozumienia (podstawą prawną zawarcia porozumień jest art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz.
1146)) część zadań związanych z realizacją POWER na lata 2014-2020 w województwie śląskim.
Komisja Rekrutacyjna – Komisja powołana w celu właściwego (zgodnego z założeniami projektu) wyboru uczestników/ek
projektu, w tym przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie.
Komisja składa się z co najmniej 3 osób: doradcy zawodowego, eksperta ICT i koordynatora projektu. Osoby dokonujące
oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych i/lub rozmów kwalifikacyjnych wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej
posiadają odpowiednie kwalifikacje, tj. wykształcenie wyższe, doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji w tożsamych
zakresach, doświadczenie w realizacji projektów dla tożsamych grup docelowych.
Godzina – w przypadku szkoleń przez godzinę rozumie się godzinę dydaktyczną (45 minut) +15 minut przerwy,
w przypadku doradztwa i staży - godzinę zegarową (60 minut),
Staż - nabywanie przez osobę bezrobotną lub osobę bierną zawodowo, osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby
zarejestrowane jako bezrobotne) umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu
pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Staż nie jest praktyką.
Miejsce zamieszkania – miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu (zgodnie z art. 25
Kodeksu Cywilnego).
Oczywisty błąd pisarski - omyłki widoczne, przekręcenie, opuszczenie wyrazu lub pola, błąd logiczny, błąd pisarski lub inna
podobna usterka w tekście, które są oczywiste i stanowią możliwość poprawy lub pozostawienia z adnotacją koordynatora
projektu.
Dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez kandydata/uczestnika projektu – za dzień skutecznego
doręczenia informacji Beneficjentowi uznaje się:
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a) w przypadku doręczenia osobistego lub przez pełnomocnika – datę odbioru osobistego potwierdzoną
podpisem pracownika Biura Projektu. Każda osoba biorąca udział w rekrutacji może ustanowić swojego
pełnomocnika, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego, do wykonywania czynności wynikających z ubiegania się
o udział w projekcie (nie dotyczy udziału w rozmowach kwalifikacyjnych);
b) w przypadku przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego i firm kurierskich - datę dostarczenia do Biura
Projektu;
c) w drodze elektronicznej przesyłki – datę poświadczenia odbioru w drodze elektronicznej, w zależności, która
z dat wskazanych w pkt. od a) do d) jest wcześniejsza (liczymy tylko doręczenia pełnych dokumentów.
Dopuszcza się przyjęcie dokumentów od uczestnika/ki, który/a pojawił się w Biurze Projektu w godzinach jego
urzędowania, jednak z przyczyn od niego/niej niezależnych (np. długi czas oczekiwania w kolejce do złożenia
dokumentów) efektywne złożenie dokumentów nastąpiło już po czasie urzędowania Biura Projektu.
Biuro projektu – oznacza miejsce, w którym realizowany jest projekt przez zespół projektowy. Biuro projektu znajduje się
w siedzibie firmy BLUEFORM, ul. Armii Krajowej 25 lok. 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników w ramach projektu „Grafik, webmaster i programista aplikacji
webowych – Specjaliści ICT”, zgodnie z wnioskiem nr SL2014:WND-POWR.01.02.01-24-0190/16, który
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach
programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku
pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie
1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego; Projekt realizowany jest w okresie: od 1 marca
2017 roku do 30 września 2019 roku.

2.

Biuro projektu „Akademia kompetencji ICT” mieści się w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Armii Krajowej 25 lok. 7, tel.
32 470 60 77, adres e-mail: biuro@blueform.pl.

3.

Biuro Projektu jest czynne codziennie, w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach 08:00-16:00.

4.

Wszystkie informacje na temat Projektu, zwłaszcza naboru i realizacji form wsparcia zamieszczane są na stronie
internetowej projektu www.akademiaICT.pl . Na stronach internetowych Projektodawców www.blueform.pl
i www.select-hr.pl znajduje się odnośnik do strony internetowej projektu.

5.

Projekt jest realizowany zgodnie z regulaminem konkursu dla Poddziałania 1.2.1 (Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.1324-001/16.

6.

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans oraz zasadą niedyskryminacji.

7.

Nadzór nad realizacją Projektu sprawuje Kierownik projektu będący pracownikiem Projektodawcy, do którego
kompetencji należy rozstrzyganie wszystkich spraw spornych nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie.

8.

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia na stanowiskach ICT 72 młodych osób
bezrobotnych i biernych zawodowo do 29 roku życia – w tym min. 21 kobiet – poprzez podniesienie ich
kompetencji zawodowych, kwalifikacji i/lub doświadczenia zawodowego.
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9.

Uczestnicy muszą wskazać miejsce zamieszkania na obszarze województwa śląskiego.

10. Z uwagi na zapisy wniosku o dofinansowanie w ramach projektu wsparciem zostanie objętych 72 osoby
spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie w ramach Poddziałania 1.2.1 w ramach programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, o których mowa w § 3.
11. Uśredniony koszt udziału w Projekcie na rynku komercyjnym, przypadający na jednego uczestnika to 25 086,35 zł.
Uśredniony oznacza, iż wartość przypadająca na 1 uczestnika/kę jest uzależniona od wybranej do jego potrzeb,
indywidualnej ścieżki rozwoju (uzależniony od liczby godzin doradztwa, rodzaju szkoleń, udziału w stażach).
Uczestnicy Projektu nie pokrywają kosztów udziału pod warunkiem jego ukończenia zgodnie ze ścieżką1. Projekt
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA
1.

Osoby, które chcą uczestniczyć w Projekcie (obejmującym szkolenia, doradztwo zawodowe i specjalistyczne i/lub staż),
muszą spełniać niżej wymienione warunki formalne (łącznie):
a) zamieszkanie na terenie województwa śląskiego,
b) wiek do 29 r.ż. (do dnia 30-tych urodzin),
c) wykształcenie minimum średnie,
d) status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo (niezarejestrowanej w PUP w dniu zgłoszenia)
e) przynależność do grupy osób NEET (wg definicji POWER - osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie
trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy
w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół
ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub
doktoranckich realizowanych w trybie dziennym) ani nie szkoli się w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem
do projektu (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających
na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych,
potrzebnych do wykonywania pracy).
f) brak przynależności do poniższych grup docelowych (osoby nie obejmowane wsparciem w projektach
poddziałania 1.2.1 – dla nich przewidziano projekty poddziałania 1.3.1 ):


młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym
uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15. roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy
zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18. roku życia, którzy założyli własne
gospodarstwo domowe, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18. roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności
ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,




matki opuszczające pieczę (po roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii
(do roku po opuszczeniu),



absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych
(do roku po opuszczeniu),



matki przebywające w domach samotnej matki,

1

Ukończenie projektu zgodnie ze ścieżką oznacza zakończenie całego projektu (zaliczenie egzaminu i stażu oraz nieprzekroczenie 20% nieobecności
na zajęciach) bądź zakończenie udziału zgodnie z zasadami efektu zatrudnieniowego w projekcie (§ 10 Regulaminu). Bierzemy także pod uwagę sprawy
losowe potwierdzone stosownymi dokumentami.

BIURO PROJEKTU: UL. ARMII KRAJOWEJ 25 LOK. 7, TEL. 32 470 60 77

6

GRAFIK, WEBMASTER I PROGRAMISTA APLIKACJI WEBOWYCH – SPECJALIŚCI ICT


osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

2.

Warunkiem uczestnictwa w rekrutacji do projektu (i w projekcie), po spełnieniu warunków określonych w § 3 ust. 1
niniejszego regulaminu, jest wypełnienie i dostarczenie do Biura Projektu pełnego FORMULARZA ZGŁOSZENIA
z niezbędnymi załącznikami - wzory dostępne na stronie www.akademiaICT.pl/121/ .
3. Wśród załączników obowiązkowych znajdują się:
a) CV (prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem) z listem intencyjnym.
b) W przypadku wskazania w formularzu zgłoszenia danych o niepełnosprawności, rejestracji
w Powiatowym Urzędzie Pracy – także dokumentów poświadczających zgodność wskazanych danych
(orzeczenie o niepełnosprawności).
4. W przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną należy donieść oryginały podpisane dokumentów
najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej.
5. W przypadku wysyłania dokumentów droga mailową prosimy o potwierdzanie odebrania ich przez Biuro projektu
(zdarza się, że maile nie dochodzą adresata).
6. Zgłoszenia telefoniczne nie są brane pod uwagę (liczy się data wpłynięcia do Biura Projektu kompletnej dokumentacji
rekrutacyjnej).
§4
ZASADY REKRUTACJI
Formularz aplikacyjny dostępny jest na stronie internetowej www.akademiaICT.pl oraz w Biurze Projektu.
Istnieje możliwość wypełnienia dokumentów aplikacyjnych w Biurze Projektu.
Proces pełnej rekrutacji, składa się z następujących etapów:
a) poprawnego wypełnienia formularza zgłoszenia ze wskazaniem kierunku kształcenia (Webmaster/Grafik
lub Programista aplikacji webowych),
b) złożenia w wyznaczonym terminie formularza zgłoszenia z załącznikami w Biurze Projektu, osobiście,
pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną (liczy się data wpłynięcia dokumentów do Biura Projektu),
c) weryfikacji formalnej złożonych dokumentów,
d) zdanie testu predyspozycji zawodowych (pytania z zakresu logiki, kreatywności, szybkości nauki i podstaw
IT) test jest zdawany w dniu rozmowy kwalifikacyjnej),
e) prac Komisji Rekrutacyjnej, mających na celu zakwalifikowanie do udziału w Projekcie uczestników
spełniających wymogi formalne, o których mowa w § 3,
f) pomyślnego przejścia rozmowy kwalifikacyjnej (z testami predyspozycji) w Biurze Projektu przed Komisją
Rekrutacyjną,
g) sporządzenie listy uczestników Projektu wraz z listą rezerwową,
h) podpisanie umowy i złożenie przez potencjalnego uczestnika Projektu deklaracji uczestnictwa
w projekcie oraz wymaganych oświadczeń o udziale w projekcie i wyrażeniu zgody na wykorzystanie
wizerunku do promocji projektu.

1.
2.
3.

4.





Ocena formalna obejmuje sprawdzenie złożonych dokumentów rekrutacyjnych, tj.:
czy dokumenty zostały złożone w określonym terminie;
czy dokumenty są zgodne z wymaganymi wzorami;
czy formularz rekrutacyjny zawiera wszystkie wymagane załączniki i dokumenty;
czy formularz rekrutacyjny nie zawiera pustych pól;
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4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

czy formularz rekrutacyjny został podpisany we wszystkich wymaganych miejscach;
czy potencjalny uczestnik/ka projektu spełnia kryteria uczestnictwa w projekcie, o których mowa w § 3 niniejszego
Regulaminu;
czy potencjalny uczestnik/ka projektu zapoznał/a się oraz zaakceptował/a zapisy Regulaminu;
czy potencjalny uczestnik/ka projektu wyraził/a zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu
monitoringu i ewaluacji projektu.
Dane są także sprawdzane w dniu rekrutacji poprzez sprawdzenie przez koordynatora zgodności danych
z dokumentem osobistym (dokument z nr PESEL).
Kwestionariusz rekrutacyjny ma charakter Oświadczenia i ma moc prawną.
Rozmowa rekrutacyjna jest także pierwszym spotkaniem badającym potrzeby Uczestnika/ki, stąd Komisja
rekrutacyjna na etapie rekrutacji dokonuje wyboru uczestników/ek do konkretnych grup szkoleniowych
(Webmaster/Grafik – 12 os./1 grupę i Programista aplikacji webowych – 12 os./1 grupę). Uczestnicy mają możliwość
sugerowania w dokumentach, do której grupy aplikują, jednak decydujący głos posiada Komisja rekrutacyjna
z Doradcą zawodowym (mają możliwość przesunięcia aplikanta do innej grupy z uwagi na jego predyspozycje lub
potrzeby).
Uczestnicy Projektu, przed złożeniem dokumentów aplikacyjnych, mają obowiązek zapoznać się z całością tekstu
niniejszego regulaminu.
Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.akademiaICT.pl/121 oraz w Biurze Projektu.
Na stronie projektu w zakładce Rekrutacja każdorazowo Beneficjent poda:
a. okres naboru zgłoszeń,
b. liczbę przyjmowanych osób z podziałem na kierunki,
c. minimalną liczbę przyjęć w danej rekrutacji,
d. warunki naboru,
e. dokumenty rekrutacyjne.
W przypadku zebrania/ nie zebrania pełnych grup Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo skrócenia/ wydłużenia
terminu zakończenia rekrutacji.
Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione czytelnie na właściwym formularzu zgłoszenia, z widocznymi
i zachowanymi jakościowo logotypami (wymóg IP), opatrzone datą i podpisem potencjalnego uczestnika/ki (tylko
w przypadku drogi mailowej jest możliwość uzupełnienia podpisu w dniu rekrutacji, jednak wymagane jest
potwierdzenie odbioru maila z załączoną dokumentacją).
Za moment dokonania zgłoszenia, przyjmuje się chwilę, w której dokumenty aplikacyjne złożone zostaną w Biurze
Projektu.
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą w sposób ciągły (liczy się kolejność nadsyłanych zgłoszeń), w terminie
wskazanym na stronie Projektu. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę (chyba,
że na stronie projektu z wyprzedzeniem ukaże się ogólnodostępna informacja o przedłużeniu rekrutacji).
Istnieje możliwość skrócenia rekrutacji po wpłynięciu do Biura projektu 2-krotności formalnie poprawnych formularzy
zgłoszeń w odniesieniu do liczby miejsc, na jaką trwa rekrutacja.
W przypadku niespełnienia przez aplikantów warunków przyjęć (zbyt mała liczba punktów) istnieje możliwość
wznowienia naboru.
O zakwalifikowaniu uczestnika/ki do udziału w Projekcie, będą decydowały: kryteria formalne, o których mowa w § 3
ust. 1, złożenie w wyznaczonym terminie poprawnie wypełnionych dokumentów aplikacyjnych oraz pomyślne
przejście rozmowy kwalifikacyjnej.
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17. O zakwalifikowaniu uczestników/ek do Projektu, decydować będzie Komisja Rekrutacyjna powołana przez
Beneficjenta.
18. Z uwagi na szczególne preferencje wynikające ze specyfiki rynku pracy i założeń projektu w przypadku, gdy liczba
osób kwalifikujących się do udziału w Projekcie przekracza liczbę miejsc, Komisja Rekrutacyjna dolicza do uzyskanych
w rekrutacji punktów punkty priorytetowe:
a. kobiety (+10% pkt.),
b. długotrwale bezrobotni (+10% pkt.),
c. bierni zawodowo (+10% pkt.),
d. niepełnosprawni (+10%).
19. Uczestnicy, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani pocztą elektroniczną i telefonicznie (dane
wskazane przez uczestnika w formularzu zgłoszenia). Termin wymaga potwierdzenia przez uczestnika/uczestniczkę
rekrutacji.
20. W przypadku braku kontaktu z osobą (po 3-krotnym telefonie i wysłaniu maila na wskazane w formularzu zgłoszenia
skrzynki) do dnia zakończenia rozmów kwalifikacyjnych dokumenty zostają odrzucane jako braki formalne.
21. Rozmowy kwalifikacyjne, zostaną przeprowadzone w Biurze Projektu.
22. Cała procedura wyboru uczestnika/ki jest ustandaryzowana, uczestnicy/ki otrzymują punkty za wskazane w karcie
oceny zakresy. By dostać się do projektu należy przekroczyć limity punktów wyznaczone przez Komisję rekrutacyjną
jako minimalne dla uczestnictwa w projekcie.
23. Karta oceny jest wypełniana przez każdego z 3 członków Komisji Rekrutacyjnej i sumowana zbiorczo.
24. Karta oceny nie jest upubliczniana, by nie wpływać na naturalne zachowania aplikantów. Jest możliwość wglądu
do własnej oceny zbiorczej, jednak tylko w przypadku niedostania się do projektu.
25. Wyniki rekrutacji (lista uczestników Projektu oraz lista rezerwowa) zostaną wywieszone w Biurze Projektu.
Uczestnicy/ki, którzy/e zostaną zakwalifikowani do udziału w Projekcie o wynikach rekrutacji będą również
informowani telefonicznie lub mailowo - sposób określony przez uczestnika/kę.
26. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do Projektu, zobowiązane są zgłosić się osobiście do Biura Projektu, celem
podpisania umowy (wraz z Oświadczeniami).
27. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do udziału w Projekcie, nie zgłosi się w wyznaczonym terminie
na podpisanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie, o której mowa powyżej, zostanie skreślona z listy uczestników,
a na jej miejsce przyjęta zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, sporządzonej w trakcie rekrutacji,
która złożyła kompletne dokumenty rekrutacyjne.
28. Osoby, które zdecydują się na udział w Projekcie, pomyślnie przejdą proces rekrutacji, zobowiązane są do pełnego
udziału w Projekcie tj. do udziału w szkoleniach, spotkaniach doradczych oraz do odbycia stażu.
29. Nie ma możliwości odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.
30. W przypadku niewystarczającej liczby aplikacji do projektu jest możliwość zmiany sposobu rekrutacji i przyjmowanie
uczestników w trybie ciągłym (wg kolejności zgłoszeń). Nie zwalnia to aplikantów z udziału w testach i rozmowach
kwalifikacyjnych – służą określeniu poziomu i typów wsparcia dla tejże osoby. Jednak o udziale w projekcie decyduje
pozytywna ocena aplikanta (uzyskanie minimalnej liczby punktów ustalonych przez Komisję rekrutacyjną jako
niezbędne do udziału w projekcie).
31. W przypadku osób, które nie dostały się do projektu jest możliwość rozmowy z koordynatorem projektu/doradcą
zawodowym w celu otrzymania informacji zwrotnej służącej lepszemu przygotowaniu do kolejnych rekrutacji w życiu
aplikanta.
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§5
ORGANIZACJA WSPARCIA
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

W ramach realizacji Projektu jest możliwość otrzymania 6 form wsparcia:
a. szkolenia miękkie (lepsze funkcjonowanie pracowników w firmie, rozwijające komunikację, samodzielność
i przedsiębiorczość) – 7 dni szkoleniowych,
b. szkolenia zawodowe na kierunkach:
 Grafik/Webmaster – 50 dni szkoleń,
 Programista aplikacji webowych – 50 dni szkoleń (dni robocze),
c. egzaminy ECDL,
d. doradztwo zawodowe z IPD i coaching na etapie poszukiwania pracy (średnio 10 godzin doradczych), doradztwo IT
(średnio 3 godziny na uczestnika) - doradztwo jest realizowane maksymalnie do 1 m-ca po zakończeniu staży,
ale przed rozpoczęciem pracy na umowę,
e. pośrednictwo pracy (przez cały okres realizacji projektu),
f. staże zawodowe (3 miesiące).
Wsparcie jest realizowane dla wszystkich 72 uczestników projektu.
Dokładne opisy typów wsparcia są podane na stronie projektu www.akademiaICT.pl
Uczestnicy otrzymają Harmonogram wsparcia z datami brzegowymi. Szczegółowy podział zajęć będzie podawany
na bieżąco. W sposób ciągły Harmonogram będzie dostępny w biurze projektu (tablica ogłoszeń i/lub
u koordynatora).
Uczestnik/ka ma obowiązek poddawaniu się badaniom ewaluacyjnym od pierwszego dnia udziału
w projekcie do 3 miesiąca od daty zakończenia udziału w projekcie.
Uczestnik/czka mają obowiązek prowadzenia projektowego bloga, który ma charakter promocji działań projektu
dofinansowanego z Unii Europejskiej (min. 1 wpis/miesiąc).
W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie uczestnik/uczestniczka, zobowiązany jest do złożenia pisemnej
rezygnacji, z podaniem obiektywnego powodu dalszego nie uczestniczenia w projekcie i sposobu rozliczenia udziału.
Zakończenie udziału w związku z podjęciem pracy (pod warunkiem zaistnienia efektu zatrudnieniowego)
są traktowane jako udział zakończony wg ścieżki. Bierzemy pod uwagę zakończenie projektu z powodów losowych
potwierdzonych stosownymi dokumentami.
Uczestnicy mają obowiązek informowania Biuro Projektu o wszystkich szczególnych sytuacjach utrudniających im
udział w zajęciach projektowych w takim czasie, by możliwa była pomoc uczestnikom w danej sytuacji lub
wprowadzenie działań zaradczych.
Beneficjent zastrzega sobie prawo motywowania uczestników do większej niż wskazana we wniosku licznie działań,
które mogą wpłynąć na ich rozwój w zakresie zawodowym i społecznym, np. w wspólnej realizacji mikroprojektów,
boot campów, realizacji spotkań z młodzieżą, organizacji spotkań międzyprojektowych z uczestnikami o podobnych
potrzebach zawodowych, organizacji spotkań z pracodawcami, udział w targach, konferencjach tematycznych,
i innych ważnych dla rozwoju uczestników i uczestniczek działań.
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§6
SZKOLENIA
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Za tematykę szkoleń i dopasowanie sposobów pracy do charakteru grupy odpowiada opiekun merytoryczny ICT.
Szkolenia dla kolejnych edycji mogą odbiegać od siebie w zakresie merytorycznym w związku z analizą potrzeb grupy,
jaka została stworzona w projekcie, uwzględniając ich poziom zaawansowania, predyspozycje, szanse
2
na zatrudnienie .
Beneficjent w ramach szkoleń zapewnia pakiet materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć.
Uczestnik zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonego własnoręcznym podpisem
na liście obecności.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkoleń/projektu jest nieprzekroczenie 20% nieobecności
na zajęciach, po należytym usprawiedliwieniu nieobecności (zwolnienia lekarskie, zdarzenia losowe). Nieobecności
należy także zgłosić najpóźniej w dniu nieobecności.
W przypadku nieobecności na zajęciach, uczestnik/ka szkolenia zobowiązany/a jest do samodzielnego zrealizowania
materiału będącego przedmiotem opuszczonych zajęć oraz zaliczenia go w sposób wyznaczony przez trenera.
Uczestnik/ka zobowiązany/a jest do przystąpienia do pretestu przewidzianego na początku każdego szkolenia oraz
testu sprawdzającego i potwierdzającego zdobytą wiedzę i umiejętności, przewidzianego na zakończenie każdego
ze szkoleń.
Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do wypełniania ankiet ewaluacyjnych, w trakcie trwania projektu i po jego
zakończeniu – na życzenie pracowników projektu lub wizytujących kontrolerów.
Beneficjent szkolenia zapewnia zaplecze lokalowe, technicznie i kadrowe, niezbędne do realizacji Projektu.
Szkolenia będą przeprowadzone przez wykwalifikowane osoby.
Beneficjent zapewni uczestnikom ciepły posiłek oraz przerwy kawowe podczas trwania zajęć szkoleniowych.
Beneficjent gwarantuje zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże dla uczestników Projektu (refundacja/ przelicznik
zgodny z ceną okresowego biletu komunikacji na trasie dom- zajęcia – dom).
Beneficjent gwarantuje stypendium w trakcie szkoleń – 1278,56 zł brutto wraz z kosztami po stronie pracodawcy.
Stypendium będzie wypłacone zbiorczo za każdy miesiąc udziału w szkoleniach, do 15 dnia każdego kolejnego
miesiąca, na podstawie list obecności. Wypłata następuje przelewem na konto wskazane przez uczestnika Projektu.
W przypadku uczestników innych szkoleń w projekcie stypendium nie należy się.
Na zakończenie udziału w szkoleniach uczestnicy przechodzą egzamin z częścią praktyczną i teoretyczną – zaliczenie –
min. 70% maksymalnej ilości punktów.
Uczestnicy przechodzą także wskazane przez opiekuna merytorycznego ICT egzaminy ECDL w laboratorium ECDL (lub
inne egzaminy zewnętrzne wskazane przez opiekuna merytorycznego ICT).
Za uczestników danej grupy odpowiada ich opiekun merytoryczny (wskazany na początku zajęć trener).

18. Uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkoleń.

2

Możliwe jest prowadzenie edycji pod konkretnych pracodawców, którzy brali udział w rekrutacji i podpisali porozumienie w zakresie chęci zatrudnienia uczestników o
specyficznych kwalifikacjach w dziedzinie ICT. Grupy te będą podawane do publicznej wiadomości na etapie ogłoszenia naboru.
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§7
STAŻE
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Uczestnicy/uczestniczki, którym przyznano wsparcie stażowe w ramach Projektu odbędą staż w firmach i instytucjach
3
woj. śląskiego .
Staż trwa 3 miesiące.
Stażysta/tka jest zobowiązany do zrealizowania całego stażu w wymiarze godzin – 40h tygodniowo (8 godzin dziennie,
4
od poniedziałku do piątku ). Na każdy pełny i przepracowany miesiąc stażu uczestnikom przysługują 2 dni urlopu.
Organizator gwarantuje uczestnikom wynagrodzenie, w trakcie trwania stażu (tj. 1850 zł brutto wraz z kosztami
po stronie pracodawcy za każdy pełen miesiąc stażu) po uprzednim udokumentowaniu w pełni przepracowanego
w ramach stażu poprzedniego miesiąca.
Za stażystę/stażystkę odpowiada opiekun stażu po stronie pracodawcy oraz opiekun po stronie Beneficjenta, którzy
są wpisani w umowę stażową.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich udział w stażu wraz z oceną.
Wszelkie zasady realizacji staży są wskazane w „Standardzie udzielania wsparcia związanego z organizacją staży lub
praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 w województwie śląskim (załącznik 17).
Uczestnik, który uzyska propozycję zatrudnienia od pracodawcy, u którego był na stażu, szczególnie jeśli zakres
umowy jest zgodny z Efektem zatrudnienia (zgodnie z § 10), a uczestnik/uczestniczka nie ma innych równoważnych
dla Efektu propozycji, ma obowiązek przyjęcia pracy na okres minimum 3 miesięcy.
Zwolnienie z okresu o którym mowa w pkt. 8 jest możliwe tylko w przypadku znalezienia pracy lub rozpoczęcia
własnej działalności gospodarczej zgodnie z § 10.

§8
SPOTKANIA DORADCZE
1.

2.
3.

4.
5.
6.

W czasie udziału w Projekcie dla uczestników zorganizowane zostaną zajęcia doradcze:
a. doradztwo zawodowe,
b. doradztwo specjalistyczne (IT).
Doradztwo zawodowe prowadzone jest przez doradców zawodowych w formie Indywidualnych Planów Działania
(IPD).
Doradztwo specjalistyczne ICT prowadzone jest przez ekspertów IT, ICT, WEB i PRO na zasadach korepetycji (jeśli
trener lub uczestnik/uczestniczka zgłosi taką potrzebę z powodu nierównego poziomu z grupą, szczególnie
na początku realizacji projektu). Na każdego ucz. przypadają średnio 3 godziny takiego doradztwa.
Na każdego uczestnika/uczestniczkę przypada obowiązkowych 10 godzin IPD w trakcie trwania projektu.
Uczestnicy są zobowiązani do udziału we wszystkich zaplanowanych, zgłoszonych przez Biuro projektu spotkaniach
doradczych.
Spotkania doradcze są prowadzone w Biurze projektu lub, z uwagi na specjalistyczny charakter grupy - skypowo.

3

Jest możliwość realizacji staży poza województwem, jednak tylko przy szczególnych okolicznościach wynikających ze szczególnych sytuacji uczestnika lub wskazania
firmy/instytucji o ponad przeciętnych możliwościach rozwoju zawodowego w tej organizacji. Wymagany wniosek uczestnika i zgoda beneficjenta. W takim przypadku jest
możliwość obniżenia wartości refundacji kosztów dojazdu (jeśli nie wskazano oszczędności w tej pozycji, a wartość kosztu przekracza koszty funkcjonujące w województwie).
4
Chyba, że pracodawca prowadzi pracę w innym wymiarze i nie jest możliwe wprowadzenie stażysty na innych warunkach.
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7.

Dokładne terminy spotkań są ustalane pomiędzy uczestnikami i doradcami/ekspertami i są dokumentowane w Biurze
projektu poprzez podpisanie przez uczestników potwierdzenia spotkania doradczego.
§9
POŚREDNICTWO PRACY
1.

W Biurze projektu pracuje także zatrudniony na ½ etatu Pośrednik pracy, którego zadaniem jest pomoc
uczestnikom/uczestniczkom w znalezieniu miejsc staży i pracy.
2. Pośrednik pracuje stale współpracując z uczestnikami, doradcami zawodowymi, trenerami i pracodawcami,
by najlepiej przygotować miejsca pracy pod potrzeby uczestników.
3. Kontakt z pośrednikiem jest możliwy w wyznaczonych godzinach pracy, wskazanych na tablicy ogłoszeń (min.
1 dzień w godzinach po zakończeniu szkoleń).
§ 10
EFEKT ZATRUDNIENIOWY
1.

Po realizacji projektu Organizator oświadcza, iż minimum 17% osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, 48%
osób z niskimi kwalifikacjami, 35% długotrwale bezrobotnych oraz innych na poziomie 43% osiągnie pozytywny
efekt zatrudnieniowy (wskaźnik wskazany we wniosku aplikacyjnym).

2. Konieczność pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej wynika z Umowy z IP, określającej minimalny
odsetek uczestników, którzy powinni podjąć zatrudnienie w wyniku objęcia wsparciem w projekcie.
3. Przez zatrudnienie w efekcie zatrudnieniowym należy rozumieć podjęcie pracy w oparciu o:
a. stosunek pracy – umowa na minimum 3 miesiące, na minimum ½ etatu,
b. stosunek cywilno-prawny,
c.

5

samozatrudnienie .

4. Podjęcie zatrudnienia przez uczestnika projektu na podstawie umowy cywilno-prawnej należy uwzględnić pod
warunkiem spełnienia łącznie dwóch przesłanek:
a. umowa zawarta na okres minimum trzech miesięcy oraz
6

b. wartość umowy zlecenia/ o dzieło nie może być niższa niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia .
5. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do przedłożenia w biurze projektu dokumentów poświadczających efekt
zatrudnieniowy bez względu na sposób jej zawarcia (kopia poświadczona za zgodność umowy bądź w przypadku
otwarcia firmy – dokumenty rejestrowe wraz z oświadczeniem o prowadzeniu działalności nieprzerwanie przez
okres minimum 3 miesięcy).
6. Umowy muszą być zawierane najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia udziału w projekcie.

5

dotyczy wszystkich form prowadzenia działalności gospodarczej, bez względu na status prawny oraz liczbę zatrudnionych pracowników
minimalne wynagrodzenie to najniższa miesięczna płaca brutto dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (tzw. pełen etat).
Wysokość minimalnego wynagrodzenia określana jest corocznie na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przez wartość
umowy należy rozumieć wartość całej umowy cywilno-prawnej.
6
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§ 11
ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU
1. Uczestnicy Projektu mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia szkoleniowe i staż.
2. Zwrot kosztów będzie wypłacany do 15 dnia każdego następnego miesiąca, po zakończeniu szkoleń lub stażu
(np. przejazdy na szkolenia w maju zostaną zrefundowane do 15 czerwca) na podstawie wniosku uczestnika o refundację
kosztów dojazdu i po oddaniu biletów.
3. W uzasadnionych przypadkach, Organizator dopuszcza możliwość wypłaty kosztów dojazdu z góry (przed rozpoczęciem
zajęć szkoleniowych) na podstawie wniosku uczestnika o zaliczkowe pokrycie kosztów dojazdu. Argumentacja wskazana we
wniosku podlega rozpatrzeniu i wymaga pozytywnej oceny kierownika projektu.
4. Wszelkie dokumenty niezbędne do ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu, dostępne są w Biurze Projektu.
5. Refundacja obejmuje maksymalnie koszt komunikacji miejskiej na trasie dom – szkolenie/staż-dom, jednak limitem jest
wartość 100 zł za dojazdy na szkolenia i 150 zł/miesiąc za dojazdy na staże – stawki wskazane w budżecie projektu.
6. Istnieje możliwość wnioskowania o wyższą stawkę refundacji, jednak przekazanie na konto uczestnika/uczestniczki
wskazanej kwoty jest możliwie jedynie w przypadku wypracowania w projekcie oszczędności.
7. Wypłata zwrotu kosztów dojazdu następuje po weryfikacji prawidłowości i zgodności z listą obecności.
8. Wypłata następuje bezpośrednio przelewem na konto wskazane przez uczestnika Projektu.
9. Istnieje możliwość refundacji kosztów samochodu, jednak wartość refundacji wylicza się wg pkt. 5, po okazaniu prawa
jazdy, dokumentów poświadczających możliwość wykorzystania samochodu (własny dowód rejestracyjny lub umowa
życzenia samochodu) oraz Oświadczenia o wartości kosztu dojazdu wg oszacowania zgodnego z pkt. 5 (Beneficjent daje
sobie możliwość sprawdzenia danych z Oświadczenia).

§ 12
DODATKOWE WSPARCIE
1. Beneficjent zapewnia wszystkim uczestnikom:
a. catering dzienny podczas szkoleń,
b. badania lekarskie na stanowiska komputerowe,
c. ubezpieczenie NNW,
d. materiały zindywidualizowane dla uczestników (na wniosek doradcy zawodowego/trenera), w tym m.in:

domenę www,

wydruki własne,

zdjęcia,

zakup niezbędnych artykułów biurowych dla uczestnika (na potrzeby szkoleń lub staży),

spotkania ze stylistą/fryzjerem,

artykuły niezbędne do realizacji Firmotronu (opis na stronie projektu).
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§ 13
WYPŁATY
1.

2.

3.

Wypłaty będą dokonywane do 15 dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, w jakim realizowane będą szkolenia lub staże,
jednak nie wcześniej, niż w dniu rozliczenia przez uczestników wszystkich dokumentów (chorobowe, karty pracy
podpisane przez opiekuna, inne dokumenty wymagane przez Biuro projektu, o których informacja została podana
ze stosownym wyprzedzeniem uczestnikom/uczestniczkom projektu).
Beneficjent zastrzega sobie możliwość wypłacania należności (stypendium, wynagrodzenie za staż, zwrot kosztów
dojazdu na szkolenia) z opóźnieniem, w przypadku, kiedy środki od sponsora współfinansującego realizację Projektu
będą wpływać na subkonto Projektu z opóźnieniem.
Wszystkie wypłaty dla danej grupy uczestników są dokonywane w tym samym dniu.

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOW E
1. Regulamin obowiązuje od dnia 15.05.2017 r.
2. Ostateczna interpretacja regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie należy do Beneficjenta Projektu.
3. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji
projektu, ewaluacji lub dokumentów programowych. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz
na stronie projektu www.akademiaICT.pl .
4. Aktualizacja regulaminu 01.01.2018 r. dot. zmiany oznaczeń dokumentów (loga UE, RP i EFS).
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