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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„Komputer i Internet szansą na rozwój – warsztaty komputerowe dla mieszkańców Gminy Mirów” 

 
 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

 

1.Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie „Komputer i Internet szansą na 

rozwój – warsztaty komputerowe dla mieszkańców Gminy Mirów”  realizowanym w ramach Priorytetu IX 
”Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na 
obszarach wiejskich”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. 
2.Realizatorem projektu (Beneficjentem) jest STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI ZBIJOWSKIEJ z 
siedzibą w Mirowie Starym 27, 26-503 Mirów Stary,  
3.Biuro projektu mieści się w Świetlicy Wiejskiej w Zbijowie Dużym (Budynek po byłej Szkole Podstawowej) , 
Zbijów Duży     , 26-503 Mirów Stary. 
5.Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz budżet państwa na podstawie umowy podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów 
Unijnych. 
6.Okres realizacji projektu: 01.12.2011 – 31.03.2012. 
7.Zasięg projektu: obszar Gminy Mirów 
8.W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 15 osób spełniających kryteria uczestnika Działania 9.5 
POKL, o których mowa w § 3. 

 

§ 2 

Zakres wsparcia 

 

1. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje: 
Warsztaty komputerowe z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu 

 

2. Realizator projektu oraz podwykonawcy zobowiązują się do zapewnienia zaplecza lokalowego, 
technicznego i kadrowego niezbędnego do realizacji usług warsztatowych/szkoleniowych. 
 

§ 3  

Uczestnicy Projektu 

 

1. Projekt skierowany jest do 15 osób spełniających warunki wskazane w poniższych  punktach:              
a) 12 kobiet i  3 mężczyzn; 
b) 9 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP; 
c) 6 osób pracujących w tym 3 osoby w rolnictwie; 
d) Osoby z niskim wykształceniem; 
e) Osoby zameldowane na terenie Gminy Mirów; 
f) Osoby dobrowolnie i z własnej inicjatywy zgłaszające chęć uczestnictwa w projekcie. 
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§ 4  

Kryteria uczestnictwa w projekcie 

 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 
1. Zapoznanie się niniejszym Regulaminem oraz wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (powyższe 
dokumenty dostępne są w siedzibie biura projektu, oraz na stronie internetowej projektu 
www.komputerinternet.mirow.pl). 
2. O wstępnym zakwalifikowaniu osoby do udziału w projekcie decyduje data złożenia pełnego i 
podpisanego/opatrzonego datą kompletu dokumentów Formularz zgłoszeniowy, Regulamin Uczestnictwa 
w projekcie, Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych 
osobowych oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów formalnych uczestnictwa w projekcie 
wskazanych w pkt. 3 § 4 niniejszego regulaminu. 
3. Potwierdzeniem spełniania kryteriów formalnych Uczestnika Działania 9.5 PO KL wymienionych w § 3 
jest złożenie następujących dokumentów: 
 

a) zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego, że osoba jest zarejestrowana w 
urzędzie pracy jako bezrobotna (dotyczy osób bezrobotnych) 

 
§ 5  

Zasady kwalifikacji Uczestników 

 

1. Rekrutacja  jest prowadzona do momentu pozytywnego zakwalifikowania 15 osób. 
2. Zgłoszenia do projektu można dostarczać osobiście do Biura Projektu lub za pomocą poczty tradycyjnej. 
Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest dostarczenie oryginałów wymienionych 
dokumentów do biura projektu mieszczącego się pod w/w adresem. 
 
3. Przy kwalifikacji Uczestników brane będą pod uwagę: 

a) kompletność i poprawność formalna dokumentów wymienionych w § 4; 
b) wykształcenie, preferowane najniższe; 
c) kolejność zgłoszeń; 
d) chęć zmiany postawy z biernej na czynną; 
e) założone wskaźniki realizacji celów projektu. 

 
4. W przypadku gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne, o których mowa w § 3 przewyższy 
liczbę 15 miejsc, kryterium selekcji staną się wykształcenie (preferowane najniższe), status na rynku pracy 
(preferowane osoby bezrobotne), osoby zatrudnione preferowane w rolnictwie. 
5. Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie (zarówno z listy podstawowej jak i rezerwowej) 
muszą spełniać kryteria § 3 niniejszego regulaminu. 
6. Zostaną sporządzone listy rezerwowe. Listy rezerwowe będą tworzone wg kolejności zgłoszeń (data na 
Formularzu Zgłoszeniowym i innych dokumentach).  
7. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych (przed 
rozpoczęciem usługi lub w początkowej jej fazie). 
8. Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły. 
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§ 6 

Organizacja usług  

 

1. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. 
2. Usługi świadczone będą na terenie Gminy Mirów. 
3. Warsztaty będą odbywać się w grupach 5- osobowych. 
4. Podczas zajęć Uczestnicy otrzymują: poczęstunek w postaci ciastek oraz napojów ciepłych i zimnych. 
5. Warunkiem zorganizowania warsztatów  jest zebranie 5-osobowej grupy.  
6. W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego 
odrobienia opuszczonych zajęć. 
7. Usprawiedliwienie opuszczonych zajęć następuje poprzez pisemne wyjaśnienie i dokument 
potwierdzający wystąpienie określonych okoliczności (maksymalna procentowa absencja uczestników – 
20% nieobecności usprawiedliwionych). Obowiązkowe 80% obecności na zajęciach oraz pozytywny wynik 
egzaminu jest warunkiem niezbędnym do uzyskania zaświadczenia o podniesieniu kwalifikacji. 
8. Niezależnie od wyniku egzaminu wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie zawodowe otrzymają 
zaświadczenie o jego ukończeniu. 
9. Dopuszcza się usprawiedliwienie opuszczonych zajęć z przyczyn: 

a) zdrowotnych-zwolnienie lekarskie wydane na odpowiednim druku dostarczone do 6 dni od 
momentu rozpoczęcia zwolnienia 

b) inne – pisemne wyjaśnienie lub dokument potwierdzający wystąpienie określonych okoliczności. 
10. Przekroczenie dozwolonego progu nieobecności może wiązać się z możliwością nieotrzymania 
zaświadczenia wymienionego w pkt. 7 § 6 niniejszego regulaminu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji 
Koordynator projektu może zdecydować o skreśleniu z listy uczestników danej osoby lub o wydaniu 
zaświadczenia na podstawie dobrych wyników uzyskanych przez uczestnika w trakcie szkolenia, opinii osób 
prowadzących szkolenie oraz uzupełnionych obecności indywidualnie lub z inną grupą szkoleniową. 
 
11. W przypadku niedostosowania się uczestnika do zapisów zawartych w niniejszym regulaminie 

związanych z obecnością na zajęciach skutkującego skreśleniem z listy uczestników,  Realizator ma prawo 

zażądać od uczestnika zwrotu całości kosztów przewidzianych na jednego uczestnika w projekcie 

( 3 328,00zł) oraz zwrotu materiałów szkoleniowych i podręczników.  
 
 
12. Uczestnicy szkoleń zawodowych otrzymują materiały szkoleniowe w postaci podręczników. Wyboru 
podręczników i poradników dla każdej z grup dokonuje personel projektu w porozumieniu z 
wykładowcą/mi. 

 

 

 

§ 7 

Zasady monitoringu Uczestników projektu 

 

1. Uczestnicy zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach. 
Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na Liście obecności.  
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2. Potwierdzenie obecności na liście obecności jest jednocześnie podstawą do  wydania wyżywienia. 
3. Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w projekcie 
oraz na zakończenie jego realizacji.  
4. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Organizatora o ewentualnych zmianach swojej sytuacji 

zawodowej (np. podjęcie zatrudnienia, podjęcie dalszego kształcenia).  

5. Informacje o których mowa w punktach 1-3 będą wykorzystywane do wywiązania się Organizatora z 
obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji Wdrażającej-Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych. 
 

§ 8 

Obowiązki Uczestników i Realizatora projektu 

 

1. Uczestnik projektu zobowiązuje się do: 
a) Przestrzegania niniejszego Regulaminu,  
b) Punktualnego, regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 
c) Rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami wykładowcy/ów, 
d) Przystąpienia do egzaminu końcowego, 
e) Przynoszenia na zajęcia otrzymane materiały szkoleniowe, 
f)  Korzystania z powierzonych mu urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi, 
g) Poddawania się monitoringowi zgodnie z zasadami o których mowa w § 7 niniejszego regulaminu, 
h) Zachowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zgodnego z ogólnymi normami moralnymi i 
etycznymi w stosunku do wykładowców, osób realizujących projekt i innych uczestników projektu. 
2. Uczestnik projektu oświadcza, że przyjął do wiadomości iż projekt jest współfinansowany w 85% ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego a w 15% z Budżetu Państwa w ramach Priorytetu IX „Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 
wiejskich”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 
3. Organizator projektu lub podwykonawca szkoleń zobowiązują się do: 
a) zorganizowania zajęć warsztatowych dostosowanych terminowo i czasowo do potrzeb i mobilności 
uczestników projektu,  
b) zapewnienia materiałów szkoleniowych, podręczników niezbędnych do realizacji szkolenia, 
c) nałożenia na podwykonawcę obowiązku zorganizowania egzaminu kończącego szkolenie i wydania 
zaświadczeń o ukończeniu kursu i podniesieniu kwalifikacji. 

 

§ 9 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez 
złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez Organizatora. 
2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą  wynikać z przyczyn natury 
zdrowotnej lub działania siły wyższej i nie mogą  być znane przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia 
udziału w projekcie. 
3. 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 
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przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, wykładowcy lub pracownika biura projektu, 
udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu. 
 
4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik jest zobowiązany zwrócić 

otrzymane materiały szkoleniowe oraz otrzymane koszty wsparcia przewidziane na jednego uczestnika w 

projekcie. 

 

5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego 
miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w § 5. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 

1. W ramach projektu Realizator nie pokrywa żadnych kosztów nie związanych z uczestnictwem w 
niniejszym projekcie. 
2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Realizatora projektu. 
3. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w w/w regulaminie, o czym informuje 
niezwłocznie uczestnika projektu, jednakże wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Ostateczna interpretacja „Regulaminu Projektu” należy do  STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI 
ZBIJOWSKIEJ w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013. 
5. Regulamin wchodzi w życie 1 grudnia 2011 r. i obowiązuje w całym okresie realizacji projektu. 
6. Regulamin sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………   …………………………………………………………………..……… 
              Realizator Projektu    Miejscowość, data i podpis Uczestnika Projektu 
 
 
                                                                          ZATWIERDZAM 

 
 


