Regulamin udziału w projekcie
„Mobilni bez barier - reintegracja społeczno-zawodowa osób z grupy NEET w wieku 18-35 lat z powiatu
kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego z wykorzystaniem programu mobilności ponadnarodowej” numer
POWR.04.02.00-00-0001/17-00
§ 1 Informacje ogólne
1.

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad i warunków udziału w projekcie: „Mobilni bez barier reintegracja społeczno-zawodowa osób z grupy NEET w wieku 18-35 lat z powiatu kolbuszowskiego i ropczyckosędziszowskiego z wykorzystaniem programu mobilności ponadnarodowej”, numer POWR.04.02.00-00-0001/1700

2.

Projekt realizowany na podstawie umowy nr numer POWR.04.02.00-00-0001/17-00 zawartej pomiędzy Ministrem
Inwestycji i Rozwoju, a Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” w dniu 15.05.2018
r. oraz umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH a
Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”
Okres realizacji projektu: 01.07.2018 roku – 30.08..2018 roku.
Projekt zakłada udział 20 osób – po 8-12 osób w ramach każdej z 2 edycji.

3.
4.

§ 2 Uczestnicy projektu
1. Uczestnikiem projektu jest osoba, która zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji została zakwalifikowana na
podstawie ilości punktów, podpisała umowę udziału w projekcie i deklarację udziału w projekcie.
§ 3 Prawa i obowiązki Uczestników
1. Po podpisaniu Umowy udziału w projekcie oraz Deklaracji uczestnictwa w projekcie Uczestnik zobowiązuje się
do:
a. Przestrzegania niniejszego Regulaminu.
b. Podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.
c. Punktualnego, regularnego i aktywnego uczestnictwa (minimum w 90%) w zajęciach grupowych,
indywidualnych oraz stażu.
d. Rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami prowadzących.
e. Przynoszenia na zajęcia otrzymanych materiałów szkoleniowych.
f. Zachowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zgodnego z ogólnymi normami moralnymi i
etycznymi w stosunku do Mentora trenerów, osób realizujących projekt i innych uczestników projektu.
g. Odbywania stażu zagranicznego zgodnie z programem stażu – nieusprawiedliwiona nieobecność podczas
stażu będzie traktowana jako rezygnacja z udziału w projekcie oraz przerwanie stażu, co skutkuje
obowiązkiem zwrotu kosztów stażu zagranicznego (dojazdów, wyżywienia, zakwaterowania,
ubezpieczenia i pozostałych kosztów poniesionych przez Stowarzyszeniem „NIL” w związku z wyjazdem).
h. Spotkania z Mentorem w celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) – 10 godzina na osobę
i. Udziału we wszystkich formach zajęć i wsparcia przewidzianych w projekcie oraz zgodnie z preferencjami
i potrzebami określonymi w IPD:
 Trening motywacji i kompetencji społecznych – grupowy – 40 godzin lekcyjnych na grupę (1
godzina lekcyjna = 45 minut),
 Kurs języka niemieckiego z elementami języka branżowego/zawodowego - grupowy - 120 godzin
na grupę,
 Przygotowanie kulturowe – grupowe – 24 godziny na grupę,
 Indywidualne doradztwo Mentora – w miarę potrzeb,
 Dwumiesięczne staże/praktyki w Dreźnie (50 dni), a w tym:
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- kontynuacja nauki języka niemieckiego – grupowe – 60 godzin na grupę,
- kontynuacja warsztatów kulturowych – grupowe – 60 godzin na grupę,
- uczestnictwo w lokalnych, niemieckich wydarzeniach kulturalnych.
Spotkanie z Mentorem po powrocie w celu opracowania aneksu do IPD,
Pośrednictwo pracy,
Potwierdzania uczestnictwa w zajęciach i spotkaniach indywidualnych każdorazowo własnoręcznym
podpisem na liście obecności bądź innym dokumencie potwierdzającym udział,
Wypełnienia ankiet ewaluacyjnych oraz ankiet oceny szkolenia i wykładowcy oraz innych wskazanych
przez Stowarzyszenie „NIL”,
Przystąpienia do egzaminów w ramach szkoleń,
Bieżącego informowania Stowarzyszenia „NIL” o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział
Uczestnika w projekcie.
Niezwłocznego poinformowania Stowarzyszenia „NIL” o zmianach pojawiających się w danych
osobowych, statusie na rynku pracy, miejscu zamieszkiwania, kształceniu i edukacji oraz wszelkich
zmianach mających wpływ na kwalifikowalność do projektu do 7 dni od powstania zmiany.
Dostarczenia Beneficjentowi wszelkich wymaganych do projektu dokumentów, w tym dokumentów
potwierdzających zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.
Dostarczenia Beneficjentowi dokumentów w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie
dotyczących statusu na rynku pracy oraz informacji na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
Dostarczenia Beneficjentowi dokumentów w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie
dotyczące statusu na rynku pracy.

2. Każdy Uczestnik Projektu, który zostanie zakwalifikowany do projektu ma prawo do:
a. Zwrotów kosztów dojazdu dla osób zamieszkałych poza miejscem odbywania szkolenia, treningu1
b. Poczęstunku w czasie zajęć trwających więcej niż 5 godzin 45-minutowych
c. Materiałów szkoleniowych i dydaktycznych
d. Odpowiednich sal z zapleczem technicznym i sanitarnym,
e. Ubezpieczenia w czasie pobytu za granicą,
f. Dowozu i odbioru na staże/praktyki do Drezna,
g. Kieszonkowego w czasie pobytu za granicą na sfinansowanie min. zakwaterowania, wyżywienia,
dojazdów do pracy itp.
h. Pobytu z Uczestnikami w Dreźnie przez pierwsze dwa tygodnie polskiego Mentora,
i. Opieki polskiego i niemieckiego Mentora osobiście oraz za pomocą środków przekazu: telefon, mail,
skype itp.
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Podstawą zwrotu kosztów dojazdu publicznym środkiem transportu jest przedłożenie przez Uczestnika następujących
dokumentów:
Wniosku o zwrot kosztów dojazdu
Biletów dojazdowych (czytelnych, z datą i godziną, za jeden dzień udziału, w którym Uczestnik bierze udział lub biletu
miesięcznego tam i z powrotem,).
W przypadku utrudnionego dojazdu na szkolenie publicznymi środkami transportu (np. brak połączeń na danej trasie, brak
połączeń w godzinach zajęć lub zbyt duża odległość z miejsca zamieszkania do najbliższego przystanku), Stowarzyszenie
„NIL” dopuszcza możliwość dojazdu samochodem prywatnym. W takim przypadku kwalifikowane będą wydatki w wysokości
odpowiadającej cenie biletu na danej trasie. Podstawą zwrotu kosztów dojazdu własnym samochodem jest przedłożenie
przez Uczestnika następujących dokumentów:
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu
Oświadczenie o korzystaniu z własnego samochodu
Kserokopia prawa jazdy.
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otrzymania zaświadczenia lub certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w projekcie, pod warunkiem
obecności na minimum 90% godzin zajęć grupowych, obecność musi być potwierdzona
osobistym/własnoręcznym podpisem na listach obecności dla danej formy wsparcia,
otrzymania certyfikatu wydanego przez partnera ponadnarodowego po zakończeniu stażu za granicą,
opuszczenia maksymalnie 10% zajęć grupowych, większa liczba nieobecności może powodować
skreślenie z listy Uczestników Projektu.
§ 4 Zakończenie udziału we wsparciu

1. Zakończenie udziału w projekcie następuje w dniu, w którym Uczestnik projektu:
a. Zrealizuje zapisy IPD.
b. Podejmie zatrudnienie na zasadach przewidzianych w przepisach prawa pracy lub podjął
działalność gospodarczą.
2. Przerwanie udziału w projekcie następuje w przypadku sytuacji nadzwyczajnych i każdorazowo
konsultowane jest ze Stowarzyszeniem „NIL”. W przypadku nieuzasadnionego przerwania Stowarzyszenie
„NIL” może żądać od Uczestnika zwrotu poniesionych na jego udział w projekcie kosztów. Sytuacja taka
każdorazowo będzie wymagała podjęcia decyzji przez Kierownika projektu po wysłuchaniu Uczestnika,
bądź w przypadku braku takiej możliwości, po zapoznaniu się z jego sytuacją.
3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce
zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników projektu w przypadku
naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego w szczególności
w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego UP, prowadzącego zajęcia lub pracownika Lidera
projektu/Partnera projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Stowarzyszenie „NIL”.
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu udziału w projekcie należy do Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu
Kolbuszowskiego „NIL” w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
3. Regulamin udziału w projekcie wchodzi w życie z dniem 12.07.2018 roku
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