
 

 

 

 

 

Regulamin określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Zostań 

ZAWODOWCEM” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 3 

Edukacja, Działania 3.3, Edukacja zawodowa Poddziałania 3.3.1 Jakość Edukacji 

Zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020 (RPO WP 2014-2020) 

 

§ 1 

Na potrzeby realizacji projektu, w tym przeprowadzenia rekrutacji uczestników/uczestniczek 

wprowadza się „Regulamin określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. 

„Zostań ZAWODOWCEM” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Osi 

Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3, Edukacja zawodowa Poddziałania 3.3.1 jakość 

Edukacji Zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) 

1. Regulamin, o którym mowa w ustępie 1 zawiera niżej wymienione załączniki: 

1) Formularze zgłoszeniowe, 

2) Deklarację uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, 

3) Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: ,, Zarządzanie Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” 

4) Oświadczenie  uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru: ,, Centralny system 

teleinformatyczny  wspierający realizację programów operacyjnych”  

5) Oświadczenie uczestnika projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowych 3, 5, 6 

RPO WP 2014 - 2020 nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie. 

6) Formularz uproszczony. 

 

§ 2 

Słowniczek pojęć 

1. Projekt - przedsięwzięcie „Zostań ZAWODOWCEM” współfinansowane ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowane w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3, Edukacja 

zawodowa Poddziałania 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) 

2. Lider – Powiat Malborski 

3. Partner - podmiot realizujący projekt wspólnie z Liderem i Szkołami na warunkach 

określonych w umowie o partnerstwie na rzecz realizacji projektu.  



 

 

 

 

4. Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków- podmioty wskazane we wniosku o 

dofinansowanie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, Zespół Szkół 

Ponaggimnazjalnych Nr 4, Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku 

5. Szkoła-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 

4, Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku 

6. Biuro Projektu – Starostwo Powiatowe w Malborku, plac Słowiański 17, 82-200 

Malbork, pok. 227 

7. Uczestnik/czka projektu - osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie, która 

podpisała deklarację uczestnictwa, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych, złożyła formularz rekrutacyjny oraz inne wymagane dokumenty 

projektowe 

8. Branże kluczowe - branże o największym potencjale rozwoju subregionów i regionu,  

tj. specjalizacje w dziedzinie usług, handlu lub produkcji zidentyfikowane  

w dokumentach strategicznych województwa pomorskiego, w odniesieniu do Powiatu 

Malborskiego  wskazane w „Wyniku ponownych uzgodnień komisji z Powiatem 

Malborskim w ramach konkursu na identyfikację koncepcji dotyczących szkolnictwa 

zawodowego stanowiących podstawę do ustalenia sieci ponadgimnazjalnych szkół 

zawodowych w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci 

ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych  

i regionalnego rynków pracy”, do których należą: ICT i elektronika; transport, logistyka 

i motoryzacja; turystyka, sport i rekreacja. 

9. Kursy/Szkolenia – należy przez to rozumieć kursy/szkolenia umożliwiające 

uzyskanie/podniesienie dodatkowych kwalifikacji/kompetencji i umiejętności 

zawodowych, w których uczestniczą Uczniowie. 

10. Uczeń – należy przez to rozumieć ucznia Szkoły kształcącego się w zawodzie, który 

odpowiada Branży kluczowej 

11. Nauczyciel - wychowawca i inny pracownik pedagogiczny, zatrudniony w szkole lub 

placówce systemu oświaty. 

12. Zawody z branży kluczowej – technik informatyk, technik elektronik, technik 

awionik, monter – elektronik, technik logistyk, technik spedytor, technik mechanik, 

technik mechanik lotniczy, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek 

skrawających, mechanik – monter maszyn i urządzeń, technik żywienia i usług 

gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, kucharz. 

13. Praktyki lub staże zawodowe – należy przez to rozumieć organizowane  

u Pracodawców praktyki i staże zawodowe dla Uczniów, zgodnie z aktualnymi 

Wytycznymi, organizowane jako dodatkowy moduł kształcenia zawodowego 

praktycznego, który wykracza poza liczbę godzin praktyki zawodowej przewidzianej  

w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Realizowane na podstawie 

opracowanego Regulaminu realizacji staży i praktyk zawodowych. 

14. Projekt zintegrowany – należy przez to rozumieć projekty składające się z dwóch 

pojedynczych projektów dotyczących ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego, 

dofinansowanych w ramach Działania 3.3., Podziałania 3.3.1. i Działania 4.1. RPO WP 

2014-2020, powiązanych ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać 

osiągnięty dzięki ich realizacji. 

15. Przedsięwzięcie strategiczne – należy przez to rozumieć Przedsięwzięcie strategiczne 

pn. „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej 

potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy”. 

16. RPO WP 2014-2020 – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 



 

 

 

 

17. Wytyczne - należy przez to rozumieć aktualne Wytyczne w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020, opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa 

Rozwoju 

 

 

§ 3 

Ogólne informacje o Projekcie 

1. Projekt realizowany jest przez Powiat Malborski w partnerstwie z Przedsiębiorstwem 

Produkcyjno- Handlowym RARYTAS J i R Markowscy Spółka Jawna oraz we współpracy ze 

szkołami: Zespołem Szkoł Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku, Zespołem Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku. 

2. Projekt realizowany jest w ramach Przedsięwzięcia strategicznego pn. „Kształtowanie sieci 

ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i 

regionalnego rynków pracy” 

3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3, Edukacja 

zawodowa Poddziałania 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) . 

4. Celem Projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialnosci absolwentów szkół zawodowych 

w Powiecie Malborskim. 

5. Projekt realizowany jest w okresie od 12.12.2016 r. do 30.10.2020 r. 

6. Udział uczniów i nauczycieli w projekcie jest bezpłatny. 

7. Potrzeby w zakresie wsparcia, oferowanego w ramach projektu zaplanowano w oparciu o 

opracowaną Diagnozę szkół i placówek system oświaty, dla których Powiat Malborski jest 

organem prowadzącym. 

8. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Lidera oraz na stronach internetowych Lidera 

i szkół biorących udział w projekcie. 

§ 4 

Kryteria uczestnictwa 

Uczestnikiem/uczestniczką Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące 

kryteria: 

1. jest uczniem lub nauczycielem Szkoły objętej wsparciem w ramach projektu 

2. kształci się w Zawodzie z branży kluczowej lub jest nauczycielem kształcącym uczniów 

w Zawodach z branży kluczowej. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5 

Struktura ucestników projektu 

Ostatecznie do projektu zakwalifikowanych zostanie 880 uczniów oraz 31 nauczycieli 

spełniających kryteria okreslone w § 3.  

§ 6 

Zasady rekrutacji uczniów 

1. Rekrutacja uczniów do projektu prowadzona będzie zgodnie z polityką równych szans i 

niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i prowadzona będzie  przez 

Szkoły na dany rok szkolny przy czym rekrutacja na rok szkolny 2016/2017, rozpocznie się 

w grudniu 2016 roku. 

2. Uczniowie chcący wziąć udział w projekcie powinny złożyc formularz zgłoszeniowy wraz 

z załącznikami w terminach określonych w ramach naborów na poszczególne formy 

wsparcia.  

3. Rekrutację w Szkołach będą prowadzić wyznaczeni przez Dyrektora pracownicy Szkół.  

4. Rekrutacja uczniów na konkretną formę wsparcia w danym roku szkolnym prowadzona 

będzie minimum na 1 tydzień przed planowanym rozpoczęciem zajęć. 

5. Rekrutacja uczniów na staże i praktyki zawodowe odbywać sie będzie w oparciu o zasady 

przyjete odrębnym regulaminem. 

6. Informacje na temat planowanej rekrutacji na konkretne formy wsparcia zamieszczane będą 

na stronach internetowych Lidera oraz Szkół. Informacja o prowadzonym naborze 

każdorazowo zawierała będzie co najmniej następujące elementy: podstawowe informacje 

o projekcie, termin graniczny procesu rekrutacji, wymagane dokumenty zgłoszeniowe, 

miejsce składania dokumentów zgłoszeniowych, odwołanie do niniejszego regulaminu. 

Dokumenty złożone przed terminem naboru oraz po jego terminie nie będą przyjmowane. 

7. Uczniowie zainteresowani udziałem w Projekcie zobligowani będą wypełnić formularz 

zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.   

8. Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w języku polskim -czytelnie, opatrzony 

datą i podpisem potencjalnego/nej uczestnika/czki Projektu. Niedopuszczalna jest 

ingerencja w treść formularza, np. usuwanie zapisów, logotypów. 

9. O przyjęciu do projektu i uczestnictwie w konkretnej formie wsparcia decyduje kolejność 

poprawnie złożonych formularzy wraz z załącznikami. 

10. Z uwagi na strukturę wniosku o dofinansowanie rekrutacja na niektóre formy wsparcia 

będzie skierowana do uczniów kształcących się w konkretnych Zawodach z branży 

kluczowej. 

11. W przypadku, gdy liczba chętnych przewyższy liczbę dostępnych miejsc na daną formę 

wsparcia osoby, które w oparciu o przyjęte kryterium rekrutacji nie zostaną wpisane na 

listę uczestników zostaną wpisane na utworzoną listę rezerwową zgodnie z datą wpływu 

formularza zgłoszeniowego. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie któregoś 

z zakwalifikowanych kandydatów lub niepodpisanie przez niego dokumentów 



 

 

 

 

programowych na jego miejsce może zostać zaproszona następna w kolejności osoba z 

listy rezerwowej.  

12. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie równolegle z działaniami informacyjno –

promocyjnymi podejmowanymi przez Partnerów Projektu i organizacje Współpracujące z 

Partnerami i Podmiotami projektu.  

13. Informacja o zakwalifikowaniu osoby do uczestnictwa w danej formie wsparcia zostanie 

przekazana wybranym kandydatom/tkom w formie telefonicznej lub e-mailowej przez 

pracowników Szkół.  

14. Za moment przystąpienia uczestnika/czki do Projektu przyjmuje się chwilę podpisania 

deklaracji uczestnictwa oraz niezbędnych oświadczeń (zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych, publikację wizerunku itp.). 

15.  Dokumenty złożone przez potencjalnych uczestników/uczestniczki projektu w toku   

rekrutacji nie podlegają zwrotowi.  

16. Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację regulaminu 

uczestnictwa w projekcie. 
17. Ostateczna liczba osób zakwalifikowanych do projektu może ulec zmianie w związku z 

możliwością dokonania zmian w Projekcie i objęciem dodatkowej grupy osób w ramach 

pozyskanych w trakcie wdrażania projektu oszczędności. Zmiana taka nie wymaga 

aktualizacji Regulaminu.  

 

§ 7 

Zasady rekrutacji nauczycieli 

 

1. Rekrutacja nauczycieli do projektu prowadzona będzie zgodnie z polityką równych szans i 

niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i prowadzona będzie  przez 

Szkoły na dany rok szkolny przy czym rekrutacja na rok szkolny 2016/2017, rozpocznie się 

w grudniu 2016 roku. 

2. Rekrutację w Szkołach będą prowadzić wyznaczeni przez Dyrektora pracownicy Szkół. 

3. Nauczyciele chcący wziąć udział w projekcie powinny złożyc formularz zgłoszeniowy 

wraz z załącznikami w terminach określonych przez Dyrektora Szkoły.  

4. Rekrutacja nauczycieli na konkretną formę wsparcia w danym roku szkolnym prowadzona 

będzie minimum na 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem zajęć. 

5. Rekrutacja nauczycieli na staże i praktyki zawodowe odbywać sie będzie w oparciu o 

zasady przyjete odrębnym regulaminem. 

6. Informacje na temat planowanej rekrutacji na konkretne formy wsparcia zamieszczane będą 

na stronach internetowych Lidera oraz Szkół. Informacja o prowadzonym naborze 

każdorazowo zawierała będzie co najmniej następujące elementy: podstawowe informacje o 

projekcie, termin graniczny procesu rekrutacji, wymagane dokumenty zgłoszeniowe, 

miejsce składania dokumentów zgłoszeniowych, odwołanie do niniejszego regulaminu. 

Dokumenty złożone przed terminem naboru oraz po jego terminie nie będą przyjmowane. 

7. Nauczyciele zainteresowani udziałem w Projekcie zobligowani będą wypełnić formularz 

zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.   

8. Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w języku polskim -czytelnie, opatrzony 

datą i podpisem potencjalnego/nej uczestnika/czki Projektu. Niedopuszczalna jest 

ingerencja w treść formularza, np. usuwanie zapisów, logotypów. 

9. O przyjęciu do projektu i uczestnictwie w konkretnej formie wsparcia decyduje kolejność 

poprawnie złożonych formularzy wraz z załącznikami. 



 

 

 

 

10. Z uwagi na strukturę wniosku o dofinansowanie rekrutacja na niektóre formy wsparcia 

będzie skierowana do nauczycieli kształcących uczniów w konkretnych Zawodach z branży 

kluczowej. 

11. W przypadku, gdy liczba chętnych przewyższy liczbę dostępnych miejsc na daną formę 

wsparcia osoby, które w oparciu o przyjęte kryterium rekrutacji nie zostaną wpisane na 

listę uczestników zostaną wpisane na utworzoną listę rezerwową zgodnie z datą wpływu 

formularza zgłoszeniowego. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie któregoś 

z zakwalifikowanych kandydatów lub niepodpisanie przez niego dokumentów 

programowych na jego miejsce może zostać zaproszona następna w kolejności osoba z 

listy rezerwowej.  

12. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie równolegle z działaniami informacyjno –

promocyjnymi podejmowanymi przez Partnerów Projektu i organizacje Współpracujące z 

Partnerami i Podmiotami projektu.  

13. Informacja o zakwalifikowaniu osoby do uczestnictwa w danej formie wsparcia zostanie 

przekazana wybranym kandydatom/tkom w formie telefonicznej lub e-mailowej przez 

pracowników Szkół.  

14. Za moment przystąpienia uczestnika/czki do Projektu przyjmuje się chwilę podpisania 

deklaracji uczestnictwa oraz niezbędnych oświadczeń (zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych, publikację wizerunku itp.). 

15.  Dokumenty złożone przez potencjalnych uczestników/uczestniczki projektu w toku   

rekrutacji nie podlegają zwrotowi.  

16. Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację regulaminu 

uczestnictwa w projekcie. 
17. Ostateczna liczba osób zakwalifikowanych do projektu może ulec zmianie w związku z 

możliwością dokonania zmian w Projekcie i objęciem dodatkowej grupy osób w ramach 

pozyskanych w trakcie wdrażania projektu oszczędności. Zmiana taka nie wymaga 

aktualizacji Regulaminu.  

 

§ 8 

Formy wsparcia uczniów w projekcie 

1. W ramach Projektu, w oparciu o zdiagnozowane potrzeby uczniów realizowane będą w 

szczególności następujące formy wsparcia Uczestników/czek:  

a. Praktyki lub staże zawodowe realizowane w wymiarze 150 godzin, zgodnie z 

zasadami określonymi w Wytycznych oraz Regulaminem staży i praktyk 

zawodowych 

b. Kursy i szkolenia zawodowe 

c. Zajęcia z j.angielskiego i j.niemieckiego branżowego 

d. Zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe  

e. Wizyty studyjne 

f. Targi edukacyjne 

g. Doradztwo zawodowe 



 

 

 

 

2. Każdy Uczestnik/Uczestniczka objęty/a zostanie co najmniej jedną formą wsparcia, 

przy czym podstawową formą wsparcia, wynikającą z RPO WP 2014-2020, będą 

Praktyki lub staże zawodowe. 

3. Realizacja poszczególnych form wsparcia będzie odbywała się zgodnie z 

harmonogramem określonym przez Lidera. 

4. Staże zawodowe, praktyki mogą być realizowane poza obszarem realizacji projektu – 

terenem powiatu malborskiego. 

 

§ 9 

Formy wsparcia nauczycieli w projekcie 

1. W ramach Projektu, w oparciu o zdiagnozowane potrzeby nauczycieli realizowane będą 

w szczególności następujące formy wsparcia:  

a. Kursy i szkolenia zawodowe 

b. Studia podyplomowe 

c. Staże 

2. Realizacja poszczególnych form wsparcia będzie odbywała się zgodnie z 

harmonogramem określonym przez Lidera. 

 

§ 10 

Zasady uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnik/czka projektu zobowiązany/na jest do:  

a) złożenia formularza rekrutacyjnego oraz załączników 

b) zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego postanowień, 

c) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w każdym etapie projektu, 

d) każdorazowego potwierdzania poprzez złożenie podpisu na przedkładanej liście: swojej 

obecności na zajęciach, odbioru materiałów/certyfikatów, 

e) rzetelnego przygotowywania się oraz przystępowania do przewidzianych testów 

weryfikujących postępy w nauce, 

f) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu oraz badaniem losów absolwentów, 

monitoringiem jego późniejszych rezultatów w czasie trwania Projektu, po jego 

zakończeniu przekazywanych przez Partnerów jak i zewnętrzne Instytucje 

zaangażowane w proces realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym wypełnienia oświadczenia 

stanowiącego załącznik nr 5 i dostarczenia go w terminie do 4 tygodni od 

zakończenia udziału w projekcie do siedziby Starostwa Powiatowego w Malborku, 

g) bieżącego informowania Dyrektora Szkoły o wszystkich zdarzeniach mogących 

zakłócić dalszy udział w projekcie oraz problemach pojawiających się w trakcie 

realizacji projektu, w tym o zmianie swojego statusu lub danych wskazanych na etapie 



 

 

 

 

podpisania dokumentów projektowych,takich jak: adres zamieszkania, adres poczty 

elektronicznej, numery telefonów kontaktowych, numer konta bankowego i innych 

danych mających wpływ na realizację Projektu; 

h) przekazania danych dotyczących swojej sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie 

potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego, tj. do 4 tygodni od 

zakończenia udziału wProjekcie; 

i) poddawania się czynnościom kontrolnym przez uprawnione podmioty w zakresie i 

miejscu obejmującym korzystanie z wybranych form wsparcia. 

2. Każdy uczestnik/czka projektu, w zależności od przewidzianych dla niego/jej form 

wsparcia ma prawo do: 

a) udziału w formach wsparcia, na które się zakwalifikował/a,  

b) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,  

c) otrzymania bezpłatnych materiałów szkoleniowych (dydaktycznych) i innych pomocy 

dydaktycznych do zajęć jeżeli są przewidziane w ramach danej formy wsparcia,  

d) korzystania w trakcie uczestnictwa w projekcie z dostosowanych do potrzeb 

uczestnika/czki sal i zapleczy sanitarnych, jak również materiałów szkoleniowych 

(dydaktycznych),  

e) otrzymania certyfikatu/zaświadczenia o uczestnictwie w takiej formie wsparcia jak 

warsztaty/szkolenia w ramach Projektu,  

f) opuszczenia maksymalnie 20% godzin zajęć, na które się zakwalifikował (razem 

usprawiedliwionych + nieusprawiedliwionych). 

3.  Zasady uczestnictwa w stażach i praktykach zawodowych regulować będzie odrębny 

regulamin. 

  

§ 11 

Nieobecność, rezygnacja i przerwanie udziału w projekcie 

1. Uczestnik/czka zobowiązany/na jest do: 

a) niezwłocznego zgłoszenia nieobecności oraz jej usprawiedliwienia w terminie 7 dni od 

daty zaistnienia zdarzenia, skuteczne usprawiedliwienie nieobecności stanowi – w 

przypadku ucznia usprawiedliwienie w formie usprawiedliwienia od rodzica/opiekuna 

prawnego, w przypadku nauczyciela zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA. 

b) samodzielnego uzupełnienia materiału z opuszczonych zajęć.  

2.  Osoba, która z własnej winy nie ukończyła danej formy wsparcia lub z powodu 

przekroczenia dozwolonej liczby godzin/dni nieobecności została wykreślona z listy 

uczestników projektu jest zobowiązana do zwrotu przekazanych jej materiałów. 

3. Dodatkowo w przypadku naruszenia zapisów niniejszego regulaminu uczestnictwa w 

projekcie Realizator projektu zastrzega sobie prawo żądania od uczestnika/czki projektu 

zwrotu na drodze postępowania sądowego kosztów poniesionych w związku z jego/jej 

uczestnictwemw projekcie. 

4. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach, 

na pisemny wniosek uczestnika/czki.  Uzasadnione przypadki, o których mowa w 

niniejszym punkcie, mogą wynikać z działania siły wyższej, ważnych przyczyn osobistych 

(losowych) bądź przyczyn natury zdrowotnej całkowicie uniemożliwiających dalsze 

korzystanie ze wsparcia przewidzianego w projekcie. Przyczyny te z zasady nie mogą być 

znane uczestnikowi/czce projektu w chwili rozpoczęcia udziału w projekcie.  



 

 

 

 

5. Uczestnik/czka jest zobowiązany/na do złożenia pisemnej rezygnacji z udziału w projekcie 

w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność 

rezygnacji.  

 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Lider zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

2. Lider zastrzega sobie prawo skrócenia okresu realizacji projektu w przypadku decyzji o 

zaprzestaniu realizacji projektu.  

3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1 i 2 Uczestnikom/uczestniczkom nie 

przysługują żadne inne roszczenia wobec Lidera projektu i Partnerów. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Lider 

Projektu. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.12.2016 r. i obowiązuje na czas trwania 

projektu.  

 

 

Załączniki:    

1) Formularze zgłoszeniowe, 

2) Deklarację uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, 

3) Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: ,, Zarządzanie 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-

2020” 

4) Oświadczenie  uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru: ,, Centralny system 

teleinformatyczny  wspierający realizację programów operacyjnych”  

5) Oświadczenie uczestnika projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowych 3, 5, 6 

RPO WP 2014 - 2020 nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie. 

6) Formularz uproszczony. 

 

 


