
                           

Projekt „PRO-nauka szansą na rozwój przedsiębiorstw” współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„PRO-nauka szansą na rozwój przedsiębiorstw”

I. Postanowienia Ogólne

1. W regulaminie  określone  są  zasady  naboru  i  uczestnictwa  w  projekcie  „PRO-nauka  szansą na rozwój  przedsiębiorstw” 
realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych PRO EUROPA

2. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz budżetu państwa 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 doradztwa dla przedsiębiorstw.

3. Projekt realizowany jest w terminie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.
4. Projekt swym zasięgiem obejmuje województwo łódzkie.
5. Biuro Projektu znajduje się w Tomaszów Maz., przy ul. Szeroka 7/11 A lok. 17.

II. Cele projektu
6. Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji  rynkowej 2 przedsiębiorstw z woj.  łódzkiego poprzez podniesienie  kompetencji 

pracowników z zakresu języka angielskiego oraz ICT.
7. Osiągnięcie celu głównego ma zostać zrealizowane poprzez udział 53 osób z branży hotelarskiej w szkoleniach

W ramach  projektu  zrealizowane  zostaną  3  szkolenia  na  terenie  woj.  łódzkiego.  Szkolenia  językowe  trwać  będą  180  godzin 
szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa=45 minut), szkolenia ECDL trwać będą 120 godzin we wszystkich grupach szkoleniowych. 
Wykaz szkoleń realizowanych w ramach projektu:

a)     Język angielski dla kadr zarządzających z elementami języka biznesowego (180 godzin)

b) Język angielski dla pracowników z elementami języka branżowego (180 godzin)

c) Szkolenie ECDL CORE (120 godzin)

8.   Udział w projekcie jest bezpłatny i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

III. Nabór
1. Nabór rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem realizacji projektu od 1 lipca 2014 roku.
2. W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które w chwili przystąpienia do projektu spełniają następujące kryteria:
- posiadają zatrudnienie w jednym z dwóch hoteli z woj. łódzkiego: Hotel Mazowiecki Sp. Z o.o. oraz Hotel Prezydent Sp. Z o.o.
- są zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach poza godzinami pracy. 
3. Uczestnicy Projektu powinny dostarczyć wypełnione kompletnie i czytelnie podpisane następujące dokumenty:

               - ankietę danych osobowych,
               - deklarację uczestnictwa w projekcie,
               - oświadczenie o miejscu zatrudnienia.
               - oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

4. Uczestnik projektu zobowiązany jest do :
               - punktualnego i aktywnego udziału w działaniach realizowanych w ramach projektu, w tym uczestnictwa, w co 
najmniej 80% godz.              
           każdego szkolenia, na które został oddelegowany, realizowanego w ramach projektu;
           Realizator  dopuszcza  usprawiedliwienie  nieobecności  Uczestnika  w  zajęciach  w  ramach  szkolenia  z  przyczyn 
spowodowanych choroba        
           lub ważnymi sytuacjami losowymi.  Uczestnik zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie lekarskie  w przypadku 
nieobecności na  
           zajęciach spowodowanych chorobą a w przypadku nieobecności  na zajęciach z przyczyn takich jak ważne sytuacje losowe 
pisemnego  
           usprawiedliwienia Realizatorowi, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia nieobecności pod rygorem uznania nieobecności za  
           nieusprawiedliwioną. Za ważne sytuacje losowe uznaje się w szczególności chorobę dziecka Uczestnika (własnego lub 
           przysposobionego) lub innego członka jego rodziny (małżonka uczestnika, rodziców uczestnika, brata lub siostry);
              - złożenia podpisu na liście obecności w trakcie zajęć, a także na liście potwierdzającej odbiór materiałów szkoleniowych
              - bieżącego informowania Realizatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy jego udział w projekcie;
              - niezwłocznego zgłaszania wszystkich zmian zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym danych adresowych;
              - przystąpienia do egzaminów zewnętrznych
       5.  Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w ramach projektu powinny dostarczyć wypełnione kompletnie i czytelnie podpisane 
następujące          
           dokumenty:
              - umowę szkoleniową, 
              - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis.

    Formularze w/w dokumentów  są dostępne na stronie internetowej www.proeuropa.com.pl oraz w Biurze Projektu  
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http://www.proeuropa.com.pl/


                           

               PRO EUROPA w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Szeroka 7/11 A lok. 17.

I. Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w Projekcie zostanie podjęta na podstawie spełnienia w/w kryteriów Realizator w 

        procesie rekrutacyjnym weźmie pod uwagę kryteria strategiczne zawarte w projekcie oraz osiągnięcie założonych w projekcie         
       wskaźników celów.

II. Nabór będzie prowadzona w sposób ciągły, aż do zakwalifikowania planowanej liczby osób. W sytuacji większej liczby zgłoszeń (w

        przypadku zwiększenia się liczby pracowników w przedsiębiorstwach objętych wsparciem) zostanie utworzona lista rezerwowa.
III. Osoby będą informowane o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie pisemnie lub telefonicznie.

IV. Uczestnik szkolenia może, z ważnych przyczyn osobistych zrezygnować z udziału w szkoleniu. O rezygnacji musi natychmiast

        powiadomić organizatorów. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.  

V. Rezygnacja z udziału w projekcie po rozpoczęciu udziału możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i wymaga złożenia

        pisemnego oświadczenia o rezygnacji. 

VI. Przystępując do projekt Uczestnik projektu wyraża zgodę na udostępnienie swojego wizerunku w formie publikacji zdjęć

        relacjonujących realizację szkoleń w ramach projektu.

IV. Świadczenia dodatkowe dla uczestniczek
1. Materiały pomocnicze – szkolenia językowe
2. Materiały dydaktyczne - szkolenia ECL CORE, szkolenia językowe

V. Postanowienia końcowe
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Realizatora projektu w oparciu o wytyczne dla instytucji 

biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.  Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje przez okres realizacji projektu.
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