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Regulamin uczestnictwa w projekcie 

„Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja” 

 

 

§1 

Informacje ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Szkolenia i staże zawodowe dla 

osób niepełnosprawnych - II edycja” współfinansowanym przez Unię Europejską  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu  

i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa  

i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.” 

2. Realizatorem projektu (Beneficjentem) jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw  

z siedzibą w Lublinie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin 

3. Biuro projektu mieści się w Rzeszowie przy ul. Kościuszki 4/6a, I piętro 

4. Projekt realizowany jest w okresie 01.03.2012 r. – 28.02.2014 r. 

5. Zasięg – województwo podkarpackie 

6. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 60 osób spełniających kryteria uczestnictwa 

w projekcie o których mowa w §4. 

 

 

§2 

Zakres wsparcia 

 

W ramach projektu oferujemy:  

 Indywidualne wsparcie psychologiczno-doradcze (6 h szkoleniowych) 

 Warsztaty aktywizujące i poruszania się po rynku pracy (60 h szkoleniowych) 

 Szkolenia komputerowe (80 h szkoleniowych) 

 Szkolenia zawodowe (120 h szkoleniowych) z dwóch  zakresów tematycznych do wyboru: 

o Administracyjno-biurowe 

o Grafika komputerowa 

 6-miesięczne staże  zawodowe u pracodawców  

 Grupy wsparcia (20 h) 

 Punkt konsultacyjny z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy 
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Ponadto zapewniamy: 

 Bezpłatny udział we wszystkich formach wsparcia 

 Wyżywienie podczas warsztatów i szkoleń 

 Zwrot kosztów podróży na doradztwo, warsztaty, szkolenia 

 Stypendium szkoleniowe podczas uczestnictwa w kursach komputerowych i 

zawodowych 

 Stypendium podczas stażu zawodowego u pracodawcy 

 

 

§3 

Organizacja wsparcia 

 

1. Indywidualne wsparcie psychologiczno-doradcze (obejmujące diagnozę umiejętności, 

predyspozycji psychologiczno – zawodowych, określenie kierunku szkolenia,  stworzenie 

Indywidualnego Planu Działania, pomoc w uzupełnieniu dokumentów rekrutacyjnych). 

Spotkania realizowane będą w trzech  sesjach po 2 godziny. Spotkania będą  odbywały się na 

terenie miasta Rzeszowa lub w przypadku skompletowania grupy warsztatowej na terenie 

danego powiatu. 

 

2. Warsztaty aktywizujące i poruszania się po rynku pracy (zajęcia integracyjne, współpraca         

i role grupowe, zasady komunikacji interpersonalnej, asertywność, autoprezentacja, 

charakterystyka rynku pracy, metody poszukiwania pracy, dokumenty aplikacyjne) realizowane 

będą w 10 - osobowych grupach, w cyklu 10 dni po 6 godzin dziennie. Spotkania będą 

odbywały się na terenie miasta Rzeszowa lub w przypadku skompletowania grupy 

warsztatowej na terenie danego powiatu. 

 

3. Szkolenia komputerowe ( Word, Excel, Power Point, praca z Internetem) realizowane będą       

w  10 - osobowych grupach, w cyklu 16 dni po 5 godzin dziennie. Szkolenie odbędzie się będzie 

na dwóch poziomach zaawansowania w zależności od posiadanych umiejętności i dalszego 

kierunku kształcenia. Przydział do poszczególnych grup będzie na podstawie wyników testu 

badającego poziom wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi komputera. Spotkania będą 

odbywały się na terenie miasta Rzeszowa lub w przypadku skompletowania grupy 

warsztatowej na terenie danego powiatu. W ramach zadania wnioskodawca zapewnia 

stypendium szkoleniowe. 

 

4. Szkolenia zawodowe - na podstawie preferencji uczestników/czek oraz Indywidualnych 

Planów Działania uczestnicy zostaną zakwalifikowani do dwóch  rodzajów szkoleń:  
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 Administracyjno-biurowe 

 Grafika komputerowa 

 

Każdy kurs obejmuje 120 godzin i kończy się egzaminem. Zajęcia będą  realizowanie   

w 10 osobowych grupach w dniach poniedziałek – piątek (3-4 dni w tygodniu)  w cyklu  24 dni 

roboczych po 5 godzin dziennie na terenie miasta Rzeszowa lub w przypadku skompletowania 

grupy warsztatowej na terenie danego powiatu. W ramach zadania wnioskodawca zapewnia 

stypendium szkoleniowe. 

 

5. Staże zawodowe (praktyczne wykorzystanie nabytych kwalifikacji oraz zapoznanie się ze 

specyfiką pracy). Każdy uczestnik/uczestniczka odbędzie 6-miesięczny staż,  w trakcie którego 

otrzymywał/ła będzie stypendium stażowe (na podstawie miesięcznej listy obecności  

i sprawozdania miesięcznego z realizacji stażu). 

 

6. Grupy wsparcia (wsparcie uczestników/czek na etapie poszukiwania staży zawodowych  

i powrotu na rynek pracy, wzmocnienie motywacji i wiary we własne siły, wzajemne wsparcie) 

realizowane w 10 osobowych grupach poprzez 2 godzinne spotkania 1 raz w miesiącu przez 

okres 10 miesięcy w edycji I oraz w edycji II. 

 

7. Punkt konsultacyjny z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy (dyżury doradcy 

zawodowego i pośrednika pracy) czynny 4 godziny w tygodniu przez 4 miesiące w edycji I  

oraz 4 godziny w tygodniu przez  4 miesiące w edycji II. 

 

8. Podczas warsztatów i szkoleń Uczestnicy/czki otrzymają wyżywienie (ciepły posiłek, ciastka, 

napoje). 

 

9. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie dodatkowe Uczestników/Uczestniczek  

w postaci refundacji kosztów dojazdu na zajęcia: 

 Indywidualne wsparcie psychologiczno-doradcze  

 Warsztaty aktywizujące i poruszania się po rynku pracy  

 Szkolenia komputerowe  

 Szkolenia zawodowe  

 Grupy wsparcia 

 

Kandydaci/Kandydatki, którzy chcą uzyskać refundację kosztów zobowiązani są do złożenia 

odpowiedniego oświadczenia (dostępny w biurze projektu i na stronie www). 
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Uczestnikom/czkom projektu wypłacany będzie zwrot kosztów dojazdu na szkolenia zgodnie  

z zasadami finansowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach  

PO KL oraz założeniami budżetu projektu. 

 

O zwrot kosztów dojazdu mogą ubiegać się tylko ci uczestnicy projektu, których miejsce 

zamieszkania jest inne niż miejscowość, w której realizowane są szkolenia. 

 

Uczestnicy/Uczestniczki mogą korzystać zarówno ze środków komunikacji publicznej  

jak i w uzasadnionym przypadku (np. utrudnionego dojazdu lub braku możliwości skorzystania  

z komunikacji publicznej) ze środków komunikacji własnej. 

 

W przypadku korzystania z własnego środka transportu należy złożyć stosowne oświadczenie 

(dostępne w biurze projektu i na stronie www).  

 

Refundacja kosztów dojazdu będzie obejmowała kwotę w wysokości wartości biletu najtańszego 

środka transportu komunikacji publicznej na danej trasie, tj. biletów kolejowych II klasy, biletów 

autobusowych PKS lub komunikacji prywatnej. Kwotę zwrotu kosztów dojazdu stanowić będzie 

koszt dojazdu na jeden dzień uczestnictwa w projekcie pomnożony przez liczbę dni obecności 

uczestnika projektu w okresie trwania szkoleń w ramach projektu. 

 

Uczestnik/czka projektu powinien/na przedstawić komplet biletów przejazdowych  

(tam i z powrotem) za 1 dzień uczestniczenia w projekcie bądź oświadczenie przewoźników 

dotyczące wysokości ceny przejazdu na danej trasie (dot. poruszania się własnym środkiem 

transportu.) 

 

Wypłata realizowana będzie na podane przez Uczestnika/Uczestniczkę konto, na podstawie 

dostarczonych do biura projektu biletów za transport.  

 

Dokumentację zwrotu kosztów przejazdu stanowić będą: 

a) bilety przejazdu publicznymi środkami transportu, przy czym dotyczyć mogą najtańszego 

przejazdu publicznymi środkami transportu. Przechowywane będą oryginalne bilety i ich 

kserokopie (z uwagi na nieczytelność biletów z upływem czasu),   

b) oświadczenie przewoźników dotyczące wysokości ceny przejazdu na danej trasie  

(dot. poruszania się własnym środkiem transportu), 

c) lista obecności na zajęciach. 
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10. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie dodatkowe Uczestników/Uczestniczek  

w postaci stypendium szkoleniowego podczas zajęć: 

 Szkolenia komputerowe  

 Szkolenia zawodowe  

 

Stypendium szkoleniowe przewidziane jest dla każdego uczestnika/czki projektu.  

Środki pieniężne wypłacane będą zgodnie z zasadami finansowania wydatków ponoszonych  

w projektach realizowanych w ramach PO KL oraz założeniami  budżetu projektu. 

 

Dokumentację przyznania stypendium szkoleniowego stanowić będą listy obecności na 

szkoleniu. Dodatek ten zostanie przekazany na rachunek bankowy wskazany przez 

uczestnika/uczestniczkę. 

 

11. Szkolenia komputerowe i zawodowe kończą się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu 

umożliwi uzyskanie zaświadczeń potwierdzających nabyte kwalifikacje i uzyskaną ocenę.  

 

12. Niezależnie od wyniku egzaminu wszyscy uczestnicy, którzy ukończą szkolenie otrzymają 

zaświadczenie o jego ukończeniu. 

 

13. Uczestnicy/czki  szkoleń otrzymują bezpłatne  materiały szkoleniowe. 

 

14. W ramach projektu przewidziane jest także wsparcie dodatkowe Uczestników/Uczestniczek  
w postaci stypendium podczas stażu zawodowego. 
 
Staże zawodowe u pracodawców w wymiarze 6 miesięcy realizowane będą w oparciu  
o umowę uczestnika/czki z pracodawcą.  

Stypendium przewidziane jest dla każdego uczestnika/czki projektu.  

Uczestnicy/czki będą otrzymyali/ły stypendium stażowe – na podstawie umowy  
z Wnioskodawcą. Środki pieniężne wypłacane będą zgodnie z zasadami finansowania 
wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL oraz założeniami  
budżetu projektu.  

Dokumentację przyznania stypendium stanowić będą listy obecności. Stypendium zostanie 
przekazane na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika/uczestniczkę. 

15. Uczestniczki/cy zobowiązani są do obecności na co najmniej 80% przewidzianych programem 

zajęć (dotyczy warsztatów i szkoleń) oraz oferowanych form wsparcia, chyba że zaistnieją 
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nieprzewidziane sytuacje losowe. Limit nieobecności ustala się w przeliczeniu na dni zajęć. 

16. Przekroczenie określonego limitu nieobecności jest równoznaczne z rezygnacją uczestnika/czki 

z dalszego uczestnictwa w projekcie. 

17. Organizator ma prawo wykreślenia uczestnika/czki z listy w przypadku określonym                     

w poprzednim punkcie oraz w przypadku gdy uczestnik/czka narusza prawo,  

bądź postanowienia regulaminu, zawiadamiając o tym uczestnika/czkę pisemnie na podany 

przez niego adres do korespondencji – przy czym w przypadku zwrotu korespondencji 

skierowanej na podany przez uczestnika adres do korespondencji, pozostawia się ją  

w dokumentach uczestnika ze skutkiem doręczenia.  

18. W przypadku wymienionym w §3 punkt 16 i 17 uczestnik jest zobowiązany do wniesienia,  

w ciągu 14 dni liczonych od daty złożenia rezygnacji lub otrzymania informacji o skreśleniu  

z listy, opłaty stanowiącej 100% wartości wsparcia przypadającego na jednego uczestnika/czkę     

tj. 26 294,41 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 

41/100) na rachunek bankowy Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw lub 

gotówką w kasie w/w. 

19. Rezygnacja z udziału w projekcie może być spowodowana jedynie podjęciem zatrudnienia 

(umowa o pracę, umowa cywilno-prawna lub samozatrudnienie,przy czym zatrudnienie min. 

na  okres 3 miesięcy). W przypadku takim uczestnik/czka  zobowiązany/a jest niezwłocznie 

poinformować o tym organizatora oraz złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału  

w projekcie na wzorze przygotowanym przez Wnioskodawcę oraz dostarczyć potwierdzające 

to dokumenty tj. zaświadczenie z  zakładu pracy, zaświadczenie o wpisie do EDG. 

20. W przypadku rezygnacji z innego powodu niż wymieniony w punkcie poprzednim, 

uczestnik/czka jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału  

w projekcie oraz do wniesienia opłaty stanowiącej 100% wartości wsparcia przypadającego na 

jednego uczestnika/czkę, tj. 26 294,41 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście 

dziewięćdziesiąt cztery  złote  41/100) na rachunek bankowy Europejskiego Domu Spotkań – 

Fundacji Nowy Staw lub gotówką w kasie w/w. 

 

21. Uczestnik/czka zobowiązuje się do informowania o zmianie miejsca zamieszkania.  

W przypadku zwrotu korespondencji skierowanej na podany przez uczestnika/czkę adres do 

korespondencji, pozostawia się ją w dokumentach uczestnika/czki ze skutkiem doręczenia. 

 

22. Uczestnicy projektu zostaną objęci ubezpieczeniem (ubezpieczenie NNW) na czas trwania 

warsztatów i szkoleń. 
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23. Zwrot kosztów dojazdu oraz wypłata stypendiów szkoleniowych i stażowych nastąpi po 

zakończeniu udziału w poszczególnych etapach szkoleń realizowanych w ramach projektu, 

najpóźniej do dnia 28.02.2014 r. 

 

24. Wszystkie informacje o projekcie oraz wymagane formularze dokumentów znajdują się na 

stronie internetowej Projektu: www.irp-fundacja.pl/niepelnosprawni2  oraz są dostępne             

w Biurze Projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, I piętro.  

 

25. Biuro jest czynne dla uczestników projektu  od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 

15:00. Wszelkie informacje będą również udzielane telefonicznie (17 852 02 12) i e-mailowo: 

niepelnosprawani@irp-fundacja.pl 

 

 

§4 

Uczestnicy projektu 

 

1. Projekt  adresowany jest do 60 osób (40K i 20M) niepełnosprawnych:  

 w wieku 15-64 lat  

  zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego 

 bezrobotnych-zarejestrowanych w Urzędzie Pracy (10K i 5M) lub nieaktywnych 

zawodowo    (30K i 15M) 

  posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

lekarza orzecznika ZUS o częściowej niezdolności do pracy 

 zdolnych do podjęcia zatrudnienia  w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy na 

stanowiskach odpowiadających oferowanym szkoleniom zawodowym. 

 

Spośród wszystkich uczestników 40 osób - będą  stanowiły kobiety 

 

2. Uczestnicy/czki projektu nie mogą:  

 być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz 

spółdzielczej umowy o pracę, a także na podstawie umów prawa cywilnego 

 prowadzić działalności gospodarczej 

 być rolnikiem lub domownikiem rolnika  ubezpieczonego w KRUS z wyjątkiem 

rolnika/domownika posiadającego status osoby bezrobotnej (weryfikacja na podstawie 

zaświadczenia z Urzędu Pracy) 

 być uczniem/ studentem szkół/ studiów dziennych 

03_DOKUMENTY%20OGÓLNE/03_01_SZABLONY/www.irp-fundacja.pl/niepelnosprawni2
mailto:niepelnosprawani@irp-fundacja.pl
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3. Osoby pobierające świadczenia emerytalne lub rentowe, które są zdolne i gotowe do podjęcia 

zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,  są w wieku produkcyjnym oraz 

spełniają warunki określone w  §4 pkt. 1 i 2 mogą zostać zakwalifikowane do projektu. 

 

 

§5 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 

 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 

1. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. 

 

2. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego wraz z: 

 Oświadczeniem spełniania kryteriów kwalifikowalności  (pozwalającym stwierdzić,  

że dana osoba spełnia warunki uczestnictwa), 

 Oświadczeniem  uczestnika projektu, 

 Kwestionariuszem motywacji do podjęcia zatrudnienia. 

 

3. Złożenie: 

 kopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia lekarza 

orzecznika ZUS o częściowej niezdolności do pracy 

 zaświadczenia z urzędu pracy w przypadku osób bezrobotnych 

 zaświadczenia o korzystaniu z pomocy społecznej (jeśli dotyczy) 

 

4. Pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną. 

 

§6 

Zasady kwalifikacji Uczestników 

 

1. Kwalifikacja uczestników/uczestniczek dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną złożoną  

z dwóch niezależnych doradców zawodowych oraz  Koordynatora projektu.  

2. Komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji uczestników/uczestniczek biorąc pod uwagę: 

a. kryteria formalne: 

 brak zatrudnienia 

 zamieszkanie na terenie woj. podkarpackiego 

 wiek uprawniający do udziału w projekcie 

 posiadanie aktualnego zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia 

lekarza orzecznika ZUS o częściowej niezdolności do pracy 
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b. kryteria dające pierwszeństwo udziału w projekcie: 

 kobiety (do momentu zrekrutowania 40 K (20 w I i 20 w II edycji projektu) 

 poziom motywacji kandydatów do podjęcia zatrudnienia 

 odległość miejsca zamieszkania od najbliższego miasta 

 

W przypadku osób niepełnosprawnych ruchowo  ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności istnieje możliwość rekrutacji w miejscu zamieszkania kandydata/tki,  

po uprzednim uzgodnieniu terminu z Komisją Rekrutacyjną. 

 

Proces kwalifikacji przebiegał będzie w oparciu o następujące kryteria i wagi punktowe: 

 

a) punkty uzyskane na podstawie kwestionariusza motywacji do podjęcia zatrudnienia:  
od 0-4 pkt.  w zależności od poziomu motywacji 

b) osoby zamieszkałe w miejscowości oddalonej od najbliższego miasta ponad 30 km - 4 pkt.  
c) osoby zamieszkałe w miejscowości oddalonej od najbliższego miasta od 21-30 km - 3 pkt.  
d) osoby zamieszkałe w miejscowości oddalonej od najbliższego miasta od 11-20 km - 2 pkt. 
e) osoby zamieszkałe w miejscowości oddalonej od najbliższego miasta od 0-10 km - 1pkt. 

 
Efektem weryfikacji formularzy zgłoszeniowych pod kątem spełniania kryteriów formalnych oraz 
dodatkowych będzie sporządzenie listy kandydatów wybranych do udziału w rozmowie 
kwalifikacyjnej mającej na celu uzyskanie pełniejszej informacji o potencjalnych 
uczestnikach/uczestniczkach projektu. Rozmowa ta przeprowadzana będzie w oparciu  
o standaryzowany kwestionariusz rozmowy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej uzyskać można  
8 pkt. 

 

1. Rekrutacja odbywać się będzie w dwóch etapach, po zakończeniu których  zrekrutowanych 

zostanie każdorazowo po 30 osób. Rekrutacja odbędzie się  w terminie od 05.04.2012 r.  

do 15.06.2012 r. w I etapie oraz od  01.02.2013 do 15.03.2013 r. w II etapie. 

 

2. W przypadku gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne przewyższy liczbę 60 miejsc 

(30 miejsc w I etapie i 30 miejsc w II etapie), utworzone zostaną listy rezerwowe. 

 

3. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych 

(przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie). Decyzję o włączeniu kandydata     

z listy rezerwowej do uczestnictwa w projekcie podejmie Koordynator projektu w porozumieniu 

ze Specjalistą ds. organizacji. 

 

4. Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły. 
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§7 

Zasady monitoringu Uczestników 

 

1. Uczestnicy/czki zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na 

zajęciach poprzez złożenie podpisu na Liście obecności (zajęcia grupowe) każdego dnia zajęć 

oraz na Notatce z indywidualnego wsparcia doradczego (zajęcia indywidualne). 

 

2. Uczestnicy/czki  zobowiązani się do wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie uczestnictwa 

w projekcie i na zakończenie udziału w projekcie oraz ankiet monitorujących osiągnięcie 

rezultatów projektu. 

 

3. Uczestnicy/czki zobowiązani są do informowania Wnioskodawcy o ewentualnych zmianach 

swojej sytuacji zawodowej (np. podjęcie zatrudnienia). 

 

§8 

Obowiązki uczestników/czek 

 

1. Uczestnicy/czki posiadają następujące obowiązki: 

a) przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu  

b) przestrzeganie postanowień Deklaracji uczestnictwa w projekcie 

c) udział w zajęciach i spotkaniach w wyznaczonych terminach 

d) czynne uczestnictwo i rzetelne przygotowywanie się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów 

e) przystąpienie do egzaminów końcowych 

f) wypełnianie ankiet ewaluacyjnych i innych związanych z monitoringiem rezultatów projektu 

g) aktywna postawa w zakresie poszukiwania miejsca odbycia stażu zawodowego 

h) informowanie o zmianie miejsca zamieszkania 

 

 

§9 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

 

1. Rezygnacja udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje 

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez Wnioskodawcę. 

 

2. Uzasadnione przypadki o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać ze 

znalezienia przez uczestnika/czki zatrudnienia, z przyczyn zdrowotnych lub działania siły 
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wyższej i z zasady nie mogą być znane przez uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału  

w projekcie. 

 

3. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika/czki z listy uczestników 

projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia 

społecznego. 

 

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika/czki z listy osób zakwalifikowanych do 

projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami                                           

zawartymi w §6. 

 

 

§10 

Postanowienia końcowe 

 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Wnioskodawcę 

projektu. 

 

2. Ostateczna interpretacja „Regulaminu projektu” należy do Europejskiego Domu Spotkań – 

Fundacji Nowy Staw w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.03.2012r. i obowiązuje przez czas trwania Projektu. 


