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Słownik pojęć użytych w Regulaminie:
Projekt - oznacza projekt pn. „Twoją szansą wyższe kwalifikacje III edycja”
EFS – Europejski Fundusz Społeczny,
PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Lider Projektu - Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle
Partner Projektu – Stowarzyszenie im. Stanisława Staszica z siedzibą w SkarżyskuKamiennej
Uczestnik projektu (UP) – osoba zakwalifikowana do projektu, korzystająca ze wsparcia
szkoleniowego będącego przedmiotem Projektu
Biura projektu:
Skarżysko-Kamienna ul. Fałata 18
Starachowice ul. Radomska 29 pok. 112
Końskie ul. Warszawska 24 pok.100 i 101
Strona internetowa projektu
www.tswk3.pakd.pl
§1
Informacje ogólne
1. Projekt pn. „Twoją szansą wyższe kwalifikacje III edycja” realizowany jest przez
Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o. o. na podstawie umowy zawartej
pomiędzy PAKD Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach
o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych
i doradztwo dla przedsiębiorstw.
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
3. Okres realizacji projektu: 01.12.2011 r. - 30.11.2013 r.
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§2
Uczestnicy - Zakres wsparcia
1. Projekt zakłada przeszkolenie 335 dorosłych osób pracujących, zamieszkałych na terenie
województwa świętokrzyskiego w powiatach: skarżyskim, starachowickim i koneckim, które
z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem
kwalifikacji zawodowych, poza godzinami pracy.
Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie następujące warunki:
a. zgłoszenie z własnej inicjatywy chęci zdobycia, podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji
zawodowych do potrzeb rynku pracy, poza godzinami pracy,
b. wiek powyżej 18 lat,
c. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, spółdzielczej umowy
o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
d. zameldowanie na terenie powiatów skarżyskiego lub starachowickiego lub koneckiego,
e. posiadanie, co najwyżej średniego wykształcenia (warunek obligatoryjny do spełnienia przez
wszystkich Uczestników Projektu).
Osoby preferowane :
- osoby o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach
- kobiety decydujące się na zdobywanie kwalifikacji w zawodach uważanych za typowo
męskie
.
2. Przeprowadzone zostaną następujące szkolenia:
- „ Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac w małej i średniej firmie” –
(30 UP - 3 grupy);
- pakietowe (dla osób posiadających prawo jazdy kat. B): "Kurs prawa jazdy kat. C, C + E,
ADR podstawowy + cysterny ” – (45 UP – 3 grupy),
- „ Kurs magazyniera/zaopatrzeniowca z uprawnieniami operatora wózka widłowego”
(45 UP – 3 grupy);
- „ Operatora koparko – ładowarki” (45 UP – 3 grupy);
- „ Przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kat. B” – (45 UP – 3 grupy),
- „ Pilarz, drwal, operator pilarek spalinowych i pielęgnacja drzew ” – (30 UP – 3 grupy )
- „ Kurs prawa jazdy kat. D dla osób posiadających prawo jazdy kat. B ‘’- (20 UP – 2 grupy)
- „ Kurs prawa jazdy kat. D dla osób posiadających prawo jazdy kat. C ‘’- (20 UP – 2 grupy)
- „ Operator koparki jednonaczyniowej III klasa” – (45 UP – 3 grupy)
- ,, Kurs kwalifikacji wstępnych na przewóz osób” – (40 UP – 2 grupy)
- ,, Kurs kwalifikacji wstępnych na przewóz osób” – (45 UP – 3 grupy)
- ,, Instruktor nauki jazdy ” – (10 UP – 1 grupa)
§3
Rekrutacja
1. Nabór kandydatów do udziału w projekcie przeprowadzi Lider we współpracy z Partnerem.
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2. Rekrutacja - prowadzona zgodnie z polityką równych szans (płeć, wiek, zameldowanie) oraz
wskaźnikami ilościowymi, które zostały określone we wniosku
o dofinansowanie Projektu, zostanie poprzedzona kampanią informacyjno – promocyjną
i będzie mieć charakter ciągły.
3. Rekrutacja będzie prowadzona oddzielnie na poszczególne rodzaje szkoleń. Terminy
rekrutacji oraz jej warunki podawane będą na stronach internetowych Projektu oraz
w lokalnych mass mediach.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy o 50% liczbę zaplanowanych miejsc
szkoleniowych zastrzega się możliwość zakończenia rekrutacji.
4. Pracownicy Lidera oraz osoby zaangażowane w zarządzanie realizacją Projektu nie mogą
być Uczestnikami projektu.
Liczba UP zakwalifikowanych z 1 przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 20%
wszystkich uczestników szkolenia.
5. Rekrutacja została podzielona na 3 etapy:
- nabór kandydatów,
- rozmowa kwalifikacyjne z doradcą zawodowym,
- dobór
Miejsca realizacji szkoleń zostaną ustalone po rozpoznaniu struktury zamieszkania
kandydatów.
Etap 1: Nabór kandydatów
Prowadzony będzie przez pracowników merytoryczno-biurowych w biurach Projektu,
w godzinach 11.30 – 17.00
Zgłoszenia mogą być składane:
- osobiście w biurach projektu - kandydat w biurze projektu wypełnia arkusz kwalifikacyjny
i oświadczenia, bądź przynosi uzupełnione, (jeżeli wydrukował i uzupełnił w domu).
- telefonicznie lub e-mailowo kandydat będzie umieszczony na liście kandydatów, natomiast
arkusz kwalifikacyjny i oświadczenia o zameldowaniu będzie musiał wypełnić osobiście (lub
dostarczyć wypełniony) przed terminem określonym przez pracownika biura.
Nie spełnienie tego warunku skutkuje skreśleniem z listy kandydatów.
Tak przyjęty sposób zgłoszeń ma na celu ułatwienie kandydatom zgłaszanie się do Projektu
oraz - w razie wcześniejszego zamknięcia naboru - umożliwienie uzupełnienia wymaganych
dokumentów osobom zgłaszającym się telefonicznie przed zamknięciem naboru,
- e-mailowo ( na adres biuro:tswk3@pakd.pl )
Kandydat zostaje umieszczony na liście kandydatów. Pozostałe zasady jak w przypadku
zgłoszenia telefonicznego.

„Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Projekt „Twoją szansą wyższe kwalifikacje III edycja”
współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista kandydatów podlega wstępnej weryfikacji formalnej (spełnienie wymogów uczestnictwa
w Projekcie) na podstawie złożonych i wypełnionych dokumentów.
Etap 2 – Rozmowa kwalifikacyjna z doradcą
Każdy kandydat musi odbyć rozmowę kwalifikacyjną z doradcą zawodowym, która ma na celu:
- zbadanie powodów i stopnia motywacji przystąpienia do projektu - eliminacja osób
przypadkowych i niezdecydowanych,
- zbadanie predyspozycji zawodowych,
- zbadanie możliwości dalszego rozwoju zawodowego,
- zbadanie zgodności planów zawodowych z celami i założeniami projektu,
- przynależność do grupy preferowanej.
Rozmowy kwalifikacyjne z doradcą zawodowym (średnio 30 min na 1 osobę) przeprowadzane
będą w 3 biurach projektu. Doradca zawodowy wydaje opinię wraz z punktacją od 0 do 10
punktów w formie pisemnej.
Kobiety decydujące się na zdobywanie kwalifikacji w zawodach uważanych za typowo
męskie(prawa jazdy, koparki, itp.) otrzymują dodatkowo 2 pkt..
Etap 3 – Dobór - Komisja Kwalifikacyjna (złożona z personelu projektu) przeprowadzi
weryfikację formalną kandydatów. Następnie zostanie podjęta decyzja
o zakwalifikowaniu kandydata do wybranego rodzaju szkolenia.
Komisja Kwalifikacyjna będzie podejmować decyzje kierując się:
1) poprawnością formalną i kompletnością dokumentów,
2) spełnianiem kryteriów dotyczących udziału w Projekcie,
3) opinią doradcy zawodowego zawierającą punktację
Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby z najwyższą punktacją na liście rankingowej w
ramach danego powiatu .
Sporządzona zostanie lista rankingowa UP (podstawowa i rezerwowa).
Listy te wywieszone będą w biurach projektu.
Szkolenie rozpoczyna się od zorganizowania spotkania informacyjnego.
UP podpisują deklarację uczestnictwa, składają oświadczenie PEFS.
Na spotkaniu zapoznawani są z harmonogramem szkolenia, miejscem realizacji, uwagami
jednostki szkolącej i pozostałymi sprawami merytorycznymi i organizacyjnymi.
Osoby, które zakwalifikowały się na listę podstawową na dane szkolenie, kierowane będą na
badania lekarskie.
Brak pozytywnego wyniku badań lekarskich przewidzianych na dane szkolenie implikuje
rezygnacje z udziału w projekcie.
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§4
Zasady realizacji szkoleń
1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uzyskanie pozytywnego wyniku badań lekarskich,
o ile są wymagane w przypadku danego szkolenia.
2. Dniem przystąpienia do projektu jest pierwszy dzień szkolenia, w którym osoby
zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zobowiązane są do:
- podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie,
- podpisania Oświadczenia uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych,
- dostarczeniu zaktualizowanego zaświadczenia o zatrudnieniu.
3. Udział Uczestników w szkoleniu (w tym także poprzedzających go badaniach lekarskich)
jest bezpłatny).
4. 85 BO odbędzie po 2 szkolenia, będą to szkolenia z zakresu kwalifikacji wstępnych na
przewóz osób i rzeczy dla tych UP, którzy zdobyli wcześniej prawa jazdy kat. C, lub D.
5. Po zakończeniu szkolenia przeprowadzony będzie egzamin. Przystąpienie do egzaminu
jest obowiązkowe.
6. Zajęcia odbywać się będą w weekendy lub w dni robocze lub w zależności od ustaleń
z uczestnikami i Wykonawcą usługi szkoleniowej, poza godzinami pracy i miejscem pracy UP.
7. 1 godz. szkoleniowa = 45 minut.
8. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w zajęciach,
potwierdzonego każdorazowo osobistym czytelnym podpisem na liście obecności.
9. Każdy Uczestnik szkolenia może opuścić maksymalnie 20% godzin szkoleniowych.
10. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do wypełnienia ankiety oceny szkolenia po jego
zakończeniu.
11. Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania dokumentów potwierdzających uzyskanie
kwalifikacji jest odpowiednia frekwencja oraz uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie.
12. Projekt przewiduje zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.
13. Nie wypełnienie obowiązków dotyczących uczestnictwa w szkoleniu powoduje skreślenie z
listy uczestników szkolenia.
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§5
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu
W szczególnych sytuacjach losowych uniemożliwiających uczestnictwo w szkoleniu (np.
choroba, zmiana miejsca wykonywania pracy, zmiana miejsca zamieszkania) osoby
zakwalifikowane do udziału w Projekcie mogą zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu, po
złożeniu pisemnego bądź telefonicznego oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach.

§6
Monitoring szkoleń
1. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są każdorazowo do potwierdzenia swojej obecności na
zajęciach. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie czytelnego podpisu na liście
obecności.
2. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do potwierdzenia odbioru dokumentów
potwierdzających ukończenie szkolenia.
3. Uczestnicy szkolenia są zobowiązani do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie
uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu. Celem badań ankietowych jest
doskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych
uczestników.
4. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do informowania o ewentualnych zmianach np.:
zmiana nazwiska, zmiana dowodu osobistego, numeru telefonu, adresu zamieszkania, miejsca
zatrudnienia.
5. Informacje, o których mowa w punktach 1 – 3 będą wykorzystywane do wywiązania się
Lidera z obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu wobec Instytucji Pośredniczącej –
WUP Kielce.
§7
Regulamin wypłat kosztów przejazdu
Uczestnikom projektu wypłacany będzie zwrot kosztów przejazdu za dojazdy na szkolenia
zgodnie z zasadami finansowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w
ramach PO KL i budżetem projektu.
Wypłaty zwrotu kosztów dojazdu dokonywane będą po zakończeniu szkolenia i
dostarczeniu przez wykonawcę pełnej dokumentacji szkolenia na podstawie
indywidualnych Wniosków o zwrot kosztów dojazdu dostarczanych do Biura Projektu ,
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które Uczestnik powinien złożyć w nieprzekraczalnym terminie 10 dni kalendarzowych
od daty zakończenia danego szkolenia.
Wypłaty realizowane będą:
Na podstawie biletów.
1. Wypłata realizowana będzie w formie gotówkowej na podstawie dostarczanego do Biura
Projektu wniosku o zwrot kosztów dojazdu. Do wniosku należy załączyć bilety na transport
publiczny / zbiorowy za każdy dzień udziału w szkoleniu.
Wypłat dokonują pracownicy merytoryczno-biurowi w biurach projektu.
2. Pracownik merytoryczno-biurowy sprawdzał będzie zgodność daty biletu z dokumentem
potwierdzającym obecność na szkoleniu (lista obecności).
3. Zwrot kosztów dojazdu dotyczy tylko tych UP, których miejsce zamieszkania
(zameldowania) jest inne niż miejscowość, w której realizowane jest dane szkolenie.
4. Uczestnik projektu potwierdzać będzie czytelnym podpisem odbiór kwoty za dojazd na
zestawieniu zwrotów kosztów dojazdu.
W przypadkach korzystania z samochodu przez Uczestnika na dojazd do miejsca
szkolenia przyjęto, zgodnie z zasadami finansowania wydatków ponoszonych w projektach
realizowanych w ramach PO KL, następujące zasady:
1. Wypłata realizowana będzie w formie gotówkowej na podstawie dostarczanych do Biura
Projektu wniosków o zwrot kosztów dojazdu wraz z załączonym zaświadczeniem przewoźnika
o minimalnej cenie biletu za transport publiczny/ zbiorowy na danej trasie. Wypłat dokonują
pracownicy merytoryczno-biurowi w biurach projektu.
2. Uczestnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o korzystaniu z własnego samochodu
oraz przedstawienia dowodu rejestracyjnego samochodu (lub umowy użyczenia) oraz
kserokopii prawa jazdy.
3. W przypadku korzystania z własnego samochodu zwracana będzie kwota do wartości biletu
najtańszego środka transportu na danej trasie. Powstały koszt zostanie pomnożony przez
liczbę dni obecności uczestnika Projektu w okresie trwania szkolenia.
5. Uczestnik Projektu potwierdzać będzie odbiór kwoty za dojazd na zestawieniu zwrotu
kosztów dojazdu.
W załączeniu:
1) Wzory wniosków o zwrot kosztów dojazdu na podstawie biletów na transport publiczny /
zbiorowy.
2) Wzory dokumentów o zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym.
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