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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„eduGRANT – z projektem po nowe technologie”. 

 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

pt. „eduGRANT – z projektem po nowe technologie”, realizowanym w ramach Priorytetu VIII 

„Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-2013.  

 

§ 1. Objaśnienie terminów 

Beneficjent pomocy – podmiot określony, jako strona umowy: mikro, małe lub średnie 

przedsiębiorstwo, kierujące swoich pracowników na szkolenia zorganizowane w ramach 

projektu, spełniający kryteria uczestnictwa określone we wniosku o dofinansowanie; 

EFS – Europejski Fundusz Społeczny; 

POKL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki; 

Uczestnik projektu (Beneficjent Ko ńcowy)  – pracownik Beneficjenta Pomocy, zgłoszony 

na szkolenia, który wyraŜa chęć uczestnictwa w projekcie, spełniający kryteria określone  

we wniosku o dofinansowanie; 

Organizator  –  Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religii; 

WUP  w Katowicach  – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. 

 

§ 2. Informacje o projekcie 

1. Realizatorem projektu „eduGRANT – z projektem po nowe technologie”  

jest Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi z siedzibą                      

w Zabrzu (41-800), ul. Wolności 345a.  

2. Organizator oświadcza, Ŝe jest upowaŜniony do realizacji projektu „eduGRANT  

– z projektem po nowe technologie” na postawie zawartej z Instytucją WdraŜającą 

(WUP w Katowicach) umowy nr UDA-POKL.08.01.01-24-203/12-00. 

3. Okres realizacji projektu: 01.01.2013 - 31.12.2014.  

4. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 

8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.1. Wspieranie 

rozwoju kwalifikacji zawodowych oraz doradztwo dla przedsiębiorstw. 

5. Projekt jest realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. 

6. Szczegółowe informacje o rekrutacji i projekcie dostępne są w siedzibie biura projektu: 

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religii, 41-800 Zabrze,  
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ul. Wolności 345a, III piętro, pokój nr 15, od poniedziałku do piątku, na stronie 

internetowej projektu www.edugrant.frk.pl, pod numerami tel.: 0605-275-502 

(rekrutacja), +48 32 373 56 45, +48 32 373 56 46 lub drogą mailową pod adresem  

e-mail: edugrant@frk.pl. 

7. Rekrutacja do projektu prowadzona jest w terminie od 24.01.2013r. do 31.03.2013r.  

(z moŜliwością przedłuŜenia za zgodą WUP w Katowicach) lub do momentu uzyskania 

zaplanowanej liczby uczestników. 

 

§ 3 . Przedmiot projektu 

1. Projekt ma na celu zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych wraz  

z umiejętnościami posługiwania się językiem angielskim, potwierdzonych stosownym 

certyfikatem oraz poprawa pozycji zawodowej przez 168 pracowników zatrudnionych na 

terenie województwa śląskiego w przedsiębiorstwach prowadzących działalność 

gospodarczą w co najmniej  jednym z poniŜszych obszarów określonych kodem PKD:   

a. C.21 – produkcja substancji farmaceutycznych podstawowych i wyrobów 

farmaceutycznych,  produkcja leków, włączając preparaty homeopatyczne; 

b. C.32.50.Z – produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając 

dentystyczne; 

c. M.72 – badania naukowe i prace rozwojowe; 

d. P.85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.  

2. W ramach projektu Organizator zapewni uczestnikom: 

a.  udział w: 

− analizie potrzeb szkoleniowych, w tym w teście wstępnym z języka angielskiego; 

− kursie języka angielskiego 240h wraz z egzaminami wewnętrznymi (MODUŁ I); 

− szkoleniu z zakresu zarządzania projektami badawczymi i innymi oraz 

pozyskiwania funduszy wraz z egzaminem końcowym (MODUŁ II). 

b. przystąpienie do certyfikowanego egzaminu TOEFL; 

c. zestaw materiałów promocyjnych i dydaktycznych (podręczniki, materiały 

szkoleniowe); 

d. poczęstunek podczas przerw w zajęciach. 

3. Zajęcia i egzaminy odbywać się będą na terenie województwa śląskiego w odpowiednio 

wyposaŜonych salach oraz przez wyspecjalizowaną kadrę wykładowców. 

4. W ramach projektu kaŜdy uczestnik ma prawo do jednorazowego przystąpienia do 

egzaminu w ramach szkolenia i kursu. Do egzaminu moŜe przystąpić osoba, która była 

obecna na co najmniej 80% godzin na kursie języka angielskiego MODUŁ I i na co 
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najmniej 80% godzin na szkoleniu z zakresu zarządzania projektami badawczymi i 

innymi oraz pozyskiwania funduszy MODUŁ II. 

   

§  4. Uczestnictwo w projekcie 

1. Projekt skierowany jest wyłącznie do: 

a. mikro, małych i średnich przedsiębiorców1 i ich pracowników2, 

b. przedsiębiorstw niekorzystających ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych            

i doradczych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2011 przez Wojewódzki Urząd 

Pracy w Katowicach; 

c. przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o pomoc de minimis3. 

d. pracowników przedsiębiorstw prowadzących działalność w co najmniej  jednym                        

z poniŜszych obszarów określonych kodem PKD:  

− C.21 – produkcja substancji farmaceutycznych podstawowych i wyrobów 

farmaceutycznych,  produkcja leków, włączając preparaty homeopatyczne; 

− C.32.50.Z - produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, 

włączając dentystyczne; 

− M.72 – badania naukowe i prace rozwojowe; 

− P.85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane. 

Wszystkie powyŜsze wymagania muszą być spełnione łącznie. 

2. W przypadku większej liczby chętnych do udziału w projekcie, niŜ zaplanowana,  

o zakwalifikowaniu będą decydować kryteria punktowane tj.: 

a. zatrudnienie w mikro przedsiębiorstwie + 2 punkty 

b. zatrudnienie w małym przedsiębiorstwie + 1 punkt 

                                                 
1 Do celów projektu za mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę uznaje się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów art.4 ust.1           
o swobodzie działalności gospodarczej oraz spełniającego warunki określone w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dn. 
25blutego 2004 r. zmieniającym Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy do badań i 
rozwoju (Dz. Urz. WE nr L 63 z 28 lutego 2004 oraz w Załączniku I do Rozp. Komisji WE nr 70/2001 z dn. 12 stycznia 2001 w sprawie 
zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE nr L 10 z 13 
stycznia 2001 r.) Kwalifikator MŚP zgodny z definicją zawartą w wyŜej wymienionym rozporządzeniu znajduje się na stronie: 
http://www.parp.gov.pl/index/index/72 
2  W rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)  
3 Pomoc de minimis nie moŜe zostać udzielona podmiotowi, który w bieŜącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach 
kalendarzowych otrzymał pomoc de minimis z róŜnych źródeł i w róŜnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega 
przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego – równowartość w 
złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia 
pomocy. Wyłączeniu z pomocy de minimis podlega przedsiębiorstwo, które jest w trudnej sytuacji ekonomicznej, a więc: 
 w przypadku spółki akcyjnej, z o.o. oraz komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyŜsza 50% kapitału zarejestrowanego 
(zakładowego, zapasowego, rezerwowego oraz kapitału z aktualizacji wyceny), w tym wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyŜsza  
wysokości tego kapitału, 
 w przypadku spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz cywilnej, wysokość niepokrytych strat przewyŜsza 50% wysokości jej kapitału 
według ksiąg spółki, w tym wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyŜsza . wysokości tego kapitału.,  
 spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym. 
 spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem naprawczym. 
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Osoby z największą liczbą punktów zostaną zakwalifikowane do projektu w pierwszej 

kolejności. Pozostałe osoby zostaną wpisane na listę rezerwową. 

3. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

4. W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie trwania projektu, do udziału w szkoleniach 

zostaną zaproszone w kolejności osoby z listy rezerwowej. Warunkiem rozpoczęcia 

udziału w projekcie i uczestnictwa w trwających szkoleniach i kursach, będzie zdanie 

przez uczestnika egzaminu (ustnego lub pisemnego) weryfikującego wiedzę 

umoŜliwiającą kontynuowanie kursu i szkolenia. 

5. Informacja o zakwalifikowaniu uczestnika do projektu lub wpisaniu go na listę 

rezerwową, zostanie przekazana przez specjalistę ds. rekrutacji.  

 

§  5. Warunki uczestnictwa w projekcie  

1. Obowiązkiem kaŜdego uczestnika projektu jest:   

a. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem 

b. przedłoŜenie następujących dokumentów rekrutacyjnych: 

Załącznik 1 – Formularz zgłoszeniowy, 

Załącznik 2 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 

minimis.  

Załącznik 3 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis, 

c.  w momencie zakwalifikowania do projektu dostarczenie poniŜszych dokumentów: 

 Załącznik 4 - Umowa szkoleniowa,  

Załącznik 5 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie, 

Załącznik 6 – Oświadczenie uczestnika projektu o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. 

2. Dokumenty rekrutacyjne moŜna pobrać w biurze projektu: Fundacja Rozwoju 

Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religii, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345a, III piętro, 

pokój nr 15, lub ze strony internetowej projektu www.edugrant.frk.pl.  

3. Wypełnione i odręcznie podpisane dokumenty naleŜy dostarczyć do biura projektu: 

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religii, 41-800 Zabrze,                        

ul. Wolności 345a, III piętro, pokój nr 15, osobiście lub przesyłką pocztową na wyŜej 

wymieniony adres wraz z dopiskiem „eduGRANT – z projektem po nowe technologie”. 

Dokumenty rekrutacyjne wysłane drogą elektroniczną i nie uzupełnione w wymaganym 

czasie nie będą brane od uwagę ze względu na brak odręcznego podpisu kandydata. 

4. ZłoŜenie poprawnie wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych nie jest jednoznaczne         

z przyjęciem do projektu. 
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5. Dostarczenie kompletu wypełnionych dokumentów, spełnienie wymogów formalnych 

określonych dla projektu oraz pozytywna weryfikacja w procesie rekrutacji to warunki 

niezbędne do przyjęcia kandydata do projektu. Zebrane dane będą wykorzystywane do 

monitoringu i ewaluacji POKL w trakcie trwania projektu, a takŜe w moŜliwym badaniu 

ewaluacyjnym przeprowadzonym po zakończeniu projektu. 

6. Uczestnik zakwalifikowany do udziału w projekcie ma obowiązek wypełnienia ankiety, 

która stanowi podstawę dokonania analizy potrzeb szkoleniowych oraz testu 

sprawdzającego poziom znajomości języka angielskiego. Specjalista ds. rekrutacji 

wyznaczy uczestnikowi konkretny termin spotkania (data i godzina) ze specjalistą ds. 

analizy potrzeb szkoleniowych. Niewypełnienie ankiety jest równoznaczne z rezygnacją 

uczestnika z udziału w projekcie.  

7. Liczba uczestników projektu wynosi 168 osób.  

8. W przypadku niedostatecznej liczby zgłoszeń beneficjentów, terminy postępowania 

rekrutacyjnego oraz pozostałe terminy realizacji projektu mogą ulec przesunięciu. 

9. Z przedsiębiorcą zakwalifikowanym do wsparcia szkoleniowego zostanie zawarta 

umowa.  

 

§  6. Obowi ązki uczestników projektu 

1. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w projekcie zgodnie z ustalonym harmonogramem 

spotkań. 

2. Uczestnik zobowiązuje się ponadto do: 

a. rzetelnego i zgodnego z prawdą wypełniania wszystkich przedstawionych mu przez 

organizatora dokumentów związanych z uczestnictwem w projekcie; 

b. poddania się badaniom ewaluacyjnym; 

c. zachowania dobrych obyczajów w trakcie trwania uczestnictwa w zajęciach objętych 

projektem, a w szczególności do zachowania zgodnego z powszechnie przyjętymi 

zasadami i normami społecznymi; 

d. obecności na zajęciach (frekwencja co najmniej 80% godzin udziału w kursie 

językowym oraz frekwencja co najmniej 80% godzin udziału w szkoleniu z zakresu 

zarządzania projektami badawczymi i innymi oraz pozyskiwania funduszy). 

3. Naruszenie któregokolwiek z zobowiązań moŜe skutkować skreśleniem z listy 

uczestników projektu i uwaŜane będzie jako przerwanie udziału w projekcie  

z przyczyn zaleŜnych od uczestnika. 
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§  7. Warunki rezygnacji z udziału w projekcie 

1. Uczestnik projektu moŜe zrezygnować z udziału w projekcie tylko w uzasadnionych 

przypadkach, po uprzednim pisemnym potwierdzonym przez pracodawcę 

zawiadomieniu Organizatorowi złoŜonym do biura projektu. 

2. W przypadku rezygnacji uczestnika w projekcie organizator dopuszcza moŜliwość 

przystąpienia do projektu osoby z listy rezerwowej uczestników projektu. 

 

§  8. Postanowienia ko ńcowe 

1. Organizator ze względu na realizację załoŜonych we wniosku wskaźników, zastrzega 

sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy uczestników szkoleń. 

2. ZłoŜone dokumenty nie podlegają zwrotowi Beneficjentowi Pomocy. Organizator 

zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w przypadku 

gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków umowy o dofinansowanie,                 

a takŜe w przypadku pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony 

Instytucji WdraŜającej, bądź innych organów lub instytucji uprawnionych do 

przeprowadzenia kontroli realizacji projektu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu (prowadzenia kursów 

i szkoleń) w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie. 

4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1 i 2 uczestnikom nie przysługują Ŝadne 

roszczenia wobec Organizatora. 

5. W sprawach nieregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz przepisy Prawa Europejskiego i Prawa Krajowego dotyczące Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

 


