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REGULAMIN UCZESTNICTWA 

w projekcie „Akademia rozwoju kompetencji zawodowych branży budowlanej II” współfinansowanym ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1  Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 
Poddziałanie 8.1.1Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 

 
 

 
§ 1  

Informacje o projekcie 
 

1. Projekt „Akademia rozwoju kompetencji zawodowych branży budowlanej II”, realizowany jest przez Centrum 
Doradztwa Finansowego Urszula Bancerz z siedzibą w Łukowie, zwanym dalej CDF w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu 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 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
3. Celem projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności pracowników z minimum  

50 przedsiębiorstw branży budowlanej do potrzeb regionalnej gospodarki. 
4. Okres realizacji projektu: 01.01.2012r. do 31.12.2013r. 
5. Obszar realizacji projektu: powiaty łukowski, bialski, radzyński, parczewski, lubartowski,  rycki, puławski. 
6. Biuro projektu:  

Centrum Doradztwa Finansowego, ul. Ojców Pijarów 5, 21-400 Łuków 
Biuro czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. 

7. Na etapie aplikowania założono, że wszyscy przedsiębiorcy skorzystają w ramach projektu z pomocy de minimis. 
 

 
§ 2 

Słownik pojęć 
 
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 
• Projekcie – oznacza to projekt „Akademia rozwoju kompetencji zawodowych branży budowlanej II”; 
• Instytucji Pośredniczącej – oznacza to Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie; 
• Beneficjencie lub Organizatorze – oznacza to Centrum Doradztwa Finansowego Urszula Bancerz (CDF); 
• Beneficjencie Pomocy – oznacza podmiot prowadzący działalność gospodarczą (z wyłączeniem podmiotów      

prowadzących działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa), bez względu na formę organizacyjno-prawną 
oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczna; 

• Pracowniku - oznacza to  osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania  
lub spółdzielczej umowy o pracę [art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U.  
z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)], właściciela, pełniącego funkcje kierownicze, wspólnika, w tym partnera 
prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe;  

• Kandydacie  – oznacza to przedsiębiorcę  i/lub jego pracownika wydelegowanego do wzięcia udziału w projekcie 
„Akademia rozwoju kompetencji zawodowych branży budowlanej II”; 

• Uczestniku projektu  – oznacza to  przedsiębiorcę i/lub jego pracownika wydelegowanego do wzięcia udziału 
projekcie, który rozpoczął udział w projekcie; 

• Komisji Rekrutacyjnej  – oznacza to organ oceniający formularze rekrutacyjne i dokonujący kwalifikacji 
uczestników projektu; 

• Pomocy de minimis – oznacza to pomoc udzielaną zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE)  
nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy  de minimis (Dz. 
Urz. UE L379, z dnia 28.12.2006). Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia nr 1998/2006, pomoc która nie 
przekracza pułapu 200 tys. EUR w okresie trzech kolejnych lat budżetowych  nie wpływa na handel między 
Państwami Członkowskimi i/lub nie zakłóca, bądź nie grozi zakłóceniem konkurencji, a zatem nie podlega 
przepisom art. 87 ust. 1 TWE (dla podmiotów działających w sektorze transportu drogowego pułap ten wynosi 
100 tys. EUR). Pułapy te stosuje się bez względu na cel i formę pomocy de minimis. 

• Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa – oznacza to wielkości przedsiębiorstw zgodnie z Rozporządzeniem 
Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym 
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rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. 
UE L 214 z 09.08.2008, str. 3)].  

 
§ 3 

Uczestnicy projektu 
 

1. Projekt skierowany jest do beneficjentów pomocy (przedsiębiorstw w rozumieniu prawa wspólnotowego) 
posiadających jednostkę organizacyjną (np. siedzibę, oddział, filię, delegaturę) na terenie powiatu łukowskiego, 
bialskiego, radzyńskiego, parczewskiego, lubartowskiego,  ryckiego lub puławskiego oraz  ich wydelegowanych 
pracowników. 

2. Do projektu mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie przedsiębiorstwa: 
• niekorzystające ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla 

Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL w latach 2007-2010 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 
• które nie otrzymały wsparcia pomostowego w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2,  

• nie prowadzące działalności w sektorze wykluczonym z  możliwości uzyskania pomocy publicznej 
(Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu 
do pomocy de minimis). 

• nie pozostające w trudnej  sytuacji ekonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis). 

3. Przedsiębiorstwa przystępują do projektu  oraz otrzymują pomoc de minimis w momencie podpisania umowy 
wewnątrzprojekowej, natomiast osoby  wydelegowane do korzystania ze wsparcia szkoleniowego nabywają status 
uczestnika/uczestniczki w pierwszym dniu wsparcia w momencie podpisania deklaracji uczestnictwa. 

 
§ 4 

Zasady zgłaszania się do projektu 
1. Rekrutacja jest  prowadzona w sposób otwarty  - zgodnie z zasadą równych szans do momentu zrekrutowania 190 

uczestników (min. 30% stanowić będą osoby poniżej średniego wykształcenia) z min. 50 przedsiębiorstw. 
2. Etapy rekrutacji: 

I. Wypełnienie i dostarczenie do Biura projektu  Formularza Zgłoszeniowego wypełnionego przez 
przedsiębiorcę oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię wpisu/zaświadczenia z Ewidencji 
Działalności Gospodarczej – EDG, w przypadku spółki cywilnej należy dołączyć również Umowę spółki  
oraz wpisy do EDG poszczególnych wspólników) lub wpis/odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
(dokument nie starszy niż 6 miesięcy). 

II. Ocena formalna dokumentacji oraz kwalifikowalności przedsiębiorstw. 
III.  Złożenie w Biurze projektu Formularza Zgłoszeniowego Przedsiębiorstwa wraz z załącznikami: 

• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 
• Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis. 
• Oświadczenie o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.   
• Lista osób delegowanych. 
• Zaświadczenie o zatrudnieniu 
• Oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych. 
• Oświadczenie o akceptacji warunków uczestnictwa w projekcie. 
• Kopia aktualnego dokumentu rejestrowego/zaświadczenie z EDG (nie starsza niż 6 miesięcy, poświadczona za 

zgodność z oryginałem), w przypadku spółki cywilnej – kopia umowy oraz wpisy do EDG poszczególnych 
wspólników. 

IV.  Ocena formalna dokumentacji oraz kwalifikowalności przedsiębiorstw oraz uczestników. 
V. Podpisanie umowy wewnątrzprojektowej. 

3. Zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze projektu w Łukowie, przy ul. Ojców Pijarów 5 od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:00-16:00 w sposób ciągły od stycznia 2012 roku do 31 października 2013 roku. 

4. Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą pocztą tradycyjną lub poprzez osobiste dostarczenie formularza  
do Biura projektu. Jako data zgłoszenia zostanie przyjęta data wpływu dokumentów do Biura projektu. 

5. Przedsiębiorstwa, które złożą niekompletne lub niepoprawnie wypełnione zgłoszenia zostaną wezwane  
do ich uzupełnienia (ustnie przez  pracownika przyjmującego zgłoszenie lub telefonicznie w przypadku przesłania 
zgłoszenia pocztą). 
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6. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów we wskazanym przez pracownika terminie, zgłoszenie nie podlega 
dalszemu procesowi rekrutacji. 

7. Nie podlegają  rozpatrzeniu, w tym wezwaniu do uzupełnienia, zgłoszenia, które nie zawierają danych  
umożliwiających kontakt. 

8. W przypadku uzupełnienia dokumentów, jako datę zgłoszenia przyjmuje się datę złożenia w biurze projektu 
poprawnej wersji dokumentów. 

 
§ 5 

Zakres wsparcia 
 

1. W ramach projektu zostanie przeszkolonych 190 osób. 
2. Grupy szkoleniowe będą liczyć od 5 do 15 osób.  
3. Jeden uczestnik/uczestniczka projektu może wziąć udział tylko w jednym kursie. 
4. Projekt zakłada następujące wsparcie dla uczestników: 
A. Operator koparko-ładowarki – 176 godzin: 
I grupa – 10 osób – III-V 2012r 
II grupa – 10 osób – IX-XI 2012r. 
III grupa – 10 osób – III-V 2013r. 
IV grupa – 10 osób – IX-XI 2013r. 
B. Operator koparki jednonaczyniowej – 176 godzin; 
I grupa – 15 osób – IX-XI 2012r.; 
C. Operator ładowarki jednonaczyniowej – 176 godzin: 
I grupa – 15 osób – IV-VI 2013r.; 
D. Operator walca drogowego do 18 ton – 132 godziny: 
I grupa – 10 osób – I-III 2013r.; 
E. Operator HDS dla osób posiadających prawo jazdy kat. C– 60 godzin: 
I grupa – 10 osób – IV-V 2012r.; 
F. Spawacz z uprawnieniami TIG i MAG – 250 godzin: 
I grupa  - 10 osób – II-V 2012r.; 
II grupa – 10 osób –I-IV.2013r.; 
G. Spawacz z uprawnieniami MAG i łukiem elektrycznym – 250 godzin: 
I grupa – 10 osób – VIII-XI 2013r.; 
H. Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną na przewóz rzeczy – 190 godzin: 
I grupa – 10 osób – V-VIII.2012r., 
II grupa – 10 osób – IX-XII.2012r., 
III grupa – 15 osób – V-VIII. 2013r.; 
I. Operator  wózków jezdniowych – 60 godzin: 
I grupa – 15 osób – IX-X. 2013r.; 
J. Montażysta rusztowań – 64 godziny: 
I grupa – 10 osób – X-XI. 2013r.; 
K. Operator pompy do mieszanki betonowej – 88 godzin: 
I grupa – 5 osób – X-XII.2013r.; 
L. Operator piły do ścinki drzew – 44 godziny: 
I grupa – 5 osób – X-XII.2013r. 
 
5. Liczba osób i rodzaj kursu wskazanego  przez przedsiębiorstwo muszą być zgodne z informacjami zawartymi  

w  Formularzu Zgłoszeniowym Przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo zakwalifikowane do udziału w projekcie  
nie będzie mogło zmienić tych danych.  

6. Każdy z uczestników/uczestniczek kursu ma zapewnione w zależności od rodzaju kursu: materiały szkoleniowe, 
poczęstunek w trakcie kursu, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdu do miejsca kursu, badania lekarskie,  
egzaminy państwowe, zaświadczenie o ukończeniu kursu (po spełnieniu warunku obecności na min. 80% zajęć), 
uprawnienia wydawane po pozytywnym zdaniu egzaminu.   

7. Do egzaminu zostaną dopuszczeni wyłącznie uczestnicy/uczestniczki, których absencja nie przekroczy 20% zajęć 
szkoleniowych. 

8. Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO KL  – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, osoby, które 
opuszczą więcej niż 20% zajęć szkoleniowych nie otrzymają żadnych potwierdzeń ukończenia kursu. 
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§ 6 
Zasady kwalifikacji do projektu 

 
1. Ostatecznej kwalifikacji przedsiębiorstw do udziału w projekcie dokona Komisja Rekrutacyjna, składająca się  

z 2 członków zespołu projektowego. 
2. Komisja Rekrutacyjna dla danego przedsiębiorstwa odbędzie się w ciągu 7 dni roboczych od złożenia 

poprawnych, kompletnych dokumentów zgłoszeniowych. 
3. Komisja będzie brać pod uwagę: 

• kryteria formalne, 
• założone do osiągnięcia wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie. 

4. Kryteria formalne, o których mowa w pkt.  3 dotyczą złożenia  poprawnych  dokumentów potwierdzających 
kwalifikowalność przedsiębiorstwa/uczestnika/uczestniczki: 
- min. 50 przedsiębiorstw 
- min. 57 osób z wykształceniem poniżej średniego.  

5. Z obrad Komisji Rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół. 
6. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych.  

Kwalifikacja nowego uczestnika/nowej uczestniczki będzie możliwa przed rozpoczęciem kursu  
lub w początkowej jego fazie. 

7. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. 
8. Z zakwalifikowanymi przedsiębiorstwami podpisane zostaną umowy  wewnątrzprojektowe.  
9. Niepodpisanie umowy wewnątrzprojektowej w umówionym terminie przez przedsiębiorstwo będzie uprawniało 

Organizatora do wykluczenia przedsiębiorstwa z uczestnictwa w projekcie.  
10. Przedsiębiorstwu, z którym zostanie podpisana umowa wewnątrzprojektowa będzie wystawione zaświadczenie  

o udzielonej pomocy de minimis. 
 

§ 7 
Obowiązki uczestników 

1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do: 
• Podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie (najpóźniej w pierwszym dniu wsparcia); 
• Podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów udzielenia wsparcia, realizacji projektu, 

ewaluacji, kontroli, monitoringu  i sprawozdawczości oraz  przekazanie danych do Podsystemu 
Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego; 

• Uczestniczenia w min. 80 % zajęć szkoleniowych; 
• Punktualnego przychodzenia na zajęcia; 
• Potwierdzania swojej obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na liście obecności; 
• Informowania o planowanych nieobecnościach; 
• Wypełniania ankiet monitoringowych w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu oraz 

poddawanie się innym działaniom monitorującym na potrzeby PO KL; 
• Informowania Organizatora o ewentualnych zmianach swojej sytuacji zawodowej; 
• W przypadku  wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej dalszy udział w projekcie  niezwłocznego złożenia 

pisemnego oświadczenia w tej kwestii wraz z wyjaśnieniem przyczyn; 
• Udzielania Instytucjom zaangażowanym w realizację PO KL niezbędnych informacji dla celów ewaluacji, 

monitoringu, kontroli i sprawozdawczości; 
2. W przypadku niestosowania się do powyższych zasad Organizator ma prawo skreślić uczestnika z listy 

uczestników projektu. 
 

§ 8 
Kary umowne 

 
1. Kwestia kar umownych będzie uregulowana w umowie wewnątrzprojektowej. 
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

 
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Organizatora projektu. 
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu udziału w projekcie należy do Centrum Doradztwa Finansowego w oparciu  

o wytyczne dla instytucji biorących udział we  wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. 
4. Regulamin obowiązuje od dnia 30 sierpnia 2013r. 


