
 
 

                               
ProjekW współfinansowany przez Unię Europejską w ramacU Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Biłgorajska Agencja oozwoju oegionalnego S.A. 

Wydanie 1 

 

RNGULAMIN RNORUTACJI I UCRNSTNICTPA P PROJNOCIN  
„INPNSTYCJA P RASOBY LUMROIN SRNSĄ MLA MIOROPRRNMSIĘBIORSTP” 

realizowanego w ramacU Programu Operacyjnego OapiWał LuTzki 2007 – 2013 
PrioryWeW VIII Regionalne kaTry goVpoTarki Mziałanie 8.1 Rozwój pracowników i przeTViębiorVWw w regionie  

PoTTziałanie 8.1.1 PVpieranie rozwoju kwalifikacji zawoTowycU i ToraTzWwo Tla przeTViębiorVWw 
 

§ 1 
PoVWanowienia ogólne 

 

1. NiniejVzy regulamin określa zaVaTy rekruWacji i uczeVWnicWwa w projekcie pW. „InwesWycja w zasoby ludzkie 
szansą dla mikroprzedsiębiorsWw” wVpółfinanVowany ze śroTków Unii NuropejVkiej w ramacU 
NuropejVkiego FunTuVzu Społecznego, Program Operacyjny OapiWał LuTzki 207-2013, realizowany w 
ramacU Wypu 1 na poTVWawie umowy nr 606IPOOL.08.01.01-06-396I12-00 zawarWej pomięTzy 
PojewóTzWwem LubelVkim zwanym Talej „InVWyWucją PośreTniczącą” (IP) a BiłgorajVką Agencją Rozwoju 
Regionalnego S.A. zwaną Talej „BeneficjenWem”. 

2. RealizaWor projekWuJ BiłgorajVka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. OościuVzki 65, 23-400 Biłgoraj. 
3. Biuro ProjekWu – ul. OościuVzki 65, 23-400 Biłgoraj. 
4. OkreV realizacji ProjekWuJ 01.02.2013r. – 30.04.2014r. 
5. ObVzar realizacji projekWuJ wojewóTzWwo lubelVkie. 
6. Cel projekWu Wo wzmocnienie poWencjału 40 mikroprzeTVięborVWw  z Werenu wojewóTzWwa lubelVkiego 

poprzez poTnieVienie lub nabycie kwalifikacji i kompeWencji oVób zaWruTnionycU w 
mikroprzeTViębiorVWwacU i VamozaWruTnionycU. 

 

§ 2 
Słownik pojęć 

1. ProjekW – oznacza projekW „InweVWycja w zaVoby luTzkie VzanVą Tla mikroprzeTViębiorVWw” realizowany na 
poTVWawie umowy pomięTzy PojewóTzWwem LubelVkim a BiłgorajVką Agencją Rozwoju Regionalnego 
Spółka Akcyjna.  

2. Regulamin – oznacza Regulamin rekruWacji i uczeVWnicWwa w projekcie. 

3. InVWyWucja PośreTnicYąca (IP) - oznacza Wo PojewóTzWwo LubelVkie w Lublinie w imieniu kWórego Tziała 
RarząT PojewóTzWwa LubelVkiego reprezenWowany przez MarVzała PojewóTzWw i P-ce MarVzałka. 

4. BeneficjenWI OperaWor pomocy publicYnej - oznacza Wo poTmioW realizujący projekW i uTzielający pomocy 
de minimis, czyli BiłgorajVka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (BARR SA) 

5. BeneficjenW pomocy -  oznacza firmy należące To VekWora mikroprzeTViębiorVWw uczeVWniczące w projekcie 

6. UcYeVWnik projekWuIVYkolenia - oVoba Vpełniająca kryWeria uczeVWnicWwa w projekcie, kWóra zoVWała 
zakwalifikowana To uTziału w projekcie w wyniku proceTury rekruWacyjnej  w Wym oVoba VamozaWruTniona  
lub pracownik mikroprzeTViębiorVWwa oTTelegowany To uTziału w Vzkoleniu, 

7. PrYeTViębiorVWwo - oznacza Wo na poTVWawie UVWawy o VwoboTzie Tziałalności goVpoTarczej (Mz. U. 2010r., 
nr 220, poz. 1447 ze zm.) oVobę fizyczną, oVobę prawną i jeTnoVWkę organizacyjną nie będącą oVobą 
prawną, kWórej oTrębna uVWawa przyznaje zTolność prawną - wykonującą we właVnym imieniu Tziałalność 
goVpoTarczą. Ra przeTViębiorców uznaje Vię Wakże wVpólników Vpółki cywilnej w zakreVie wykonywanej 
przez nicU Tziałalności goVpoTarczej. 

8. MikroprYeTViębiorVWwo - oznacza przeTViębiorVWwo zaWruTniające mniej niż 10 pracowników i kWórego 
roczny obróW lub całkowiWy bilanV roczny nie przekracza 2 milionów euro. 
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9. OVoba VamoYaWruTniona - oznacza Wo oVobę fizyczną prowaTzącą jeTnooVobową Tziałalność goVpoTarczą 
niezaWruTniającą pracowników. 

10. MYiałalność goVpoTarcYa - oznacza Wo zarobkową Tziałalność wyWwórczą, buTowlaną, UanTlową, uVługową 
oraz poVzukiwanie, rozpoznawanie i wyTobywanie kopalin ze złóż, a Wakże Tziałalność zawoTową, 
wykonywaną w VpoVób zorganizowany i ciągły. 

11. Pracownik1- oznacza WoJ 
a. pracownika w rozumieniu arW. 2 uVWawy z Tnia 26 czerwca 1974 r. — OoTekV pracy (Mz. U. z 1998 r., nr 

21, poz. 94, ze zm.), 
b. właściciela, pełniącego funkcje kierownicze, 
c. wVpólnika,    w   Wym   parWnera   prowaTzącego    regularną   Tziałalność  w  przeTViębiorVWwie  i  

czerpiącego z niego korzyści finanVowe. 
12. OomiVja TV. rekruWacji - oznacza OomiVję Tokonującej oceny TokumenWów rekruWacyjnycU i kwalifikacji 

uczeVWników projekWu. P VkłaT OomiVji wcUoTzi zeVpół projekWowy. 

13. Mane oVobowe - oznacza Wo Tane oVobowe UczeVWników projekWu w rozumieniu uVWawy z Tnia 29 Vierpnia 
1997 r. o ocUronie TanycU oVobowy cU (Mz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). 

14. PrYeWwarYanie TanycU oVobowycU - oznacza Wo jakiekolwiek operacje wykonywane na TanycU oVobowycU 
uczeVWników projekWu, Wakie jak zbieranie, uWrwalanie, przecUowywanie, opracowywanie, zmienianie, 
uToVWępnianie i uVuwanie, a zwłaVzcza We, kWóre wykonywane Vą w VyVWemie informaWycznym PoTVyVWem 
MoniWorowania NuropejVkiego FunTuVzu Społecznego 2007. 

15. Pomoc de minimis - oznacza Wo pomoc uTzielaną zgoTnie z przepiVami RozporząTzenia OomiVji (PN) nr 
1998I2006 z  Tnia  15 gruTnia  2006 r.  w Vprawie VWoVowania  arW.  87 i  88 TrakWaWu To pomocy de minimis 
(Mz. Urz. UN L379, z Tnia 28.12.2006). RgoTnie z poVWanowieniami RozporząTzenia nr 1998I2006, pomoc 
kWóra nie przekracza pułapu 200 WyV. NUR w okreVie WrzecU kolejnycU laW buTżeWowycU nie wpływa na 
UanTel mięTzy PańVWwami CzłonkowVkimi iIlub nie zakłóca, bądź nie grozi zakłóceniem konkurencji, a 
zaWem nie poTlega przepiVom arW. 87 uVW. 1 TPN (Tla poTmioWów TziałającycU w VekWorze WranVporWu 
Trogowego pułap Wen wynoVi 100 WyV. NUR). 

 
§ 3 

RakreV wVparcia  

1. ProjekW obejmuje wVparciem min. 50 uczeVWnikówIczek projekWu VamozaWruTnionycU i zaWruTnionycU w 
mikroprzeTViebiorVWwacU, kWóre poViaTają VieTzibę lub jeTnoVWkę organizacyjną na Werenie wojewóTzWwa 
lubelVkiego a w przypaTku pracowników mikroprzeTViębiorVWw i zamieVzkują na Werenie wojewóTzWwa 
lubelVkiego w WymJ 
-  min. 30 oVób VamozaWruTnionycU, 

- min. 20 oVób zaWruTnionycU w mikropzeTViębiorVWwacU. 

- mikroprzeTViębiorVWwa objęWe wVparcie w liczbie – min.40  

2. PVparcie w ramacU projekWu Wo Vzkolenia ogólne i VpecjaliVWyczne z elemenWami ToraTzWwa związanego ze 
Vzkoleniem, kończące Vię uzyVkaniem TokumenWu poWwierTzające kompeWencje i kwalifikacje uczeVWników 
w zakreVieJ  

                                                        
1 Zgodnie z definicją Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r., w sprawie udzielania pomocy 
publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010r., nr 239, poz.1598 ze zm.). 
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- RarząTzanie i markeWing w mikroprzeTViębiorVWwie (16 goTzin)  w WerminieJ luWy - marzec 2013r. Tla 24 
oVób 

- FinanVe i kVięgowość w mikroprzeTViębiorVWwie z elemenWami ToraTzWwa (60 goTzin + 4 goTziny 
ToraTzWwa);  w Werminie marzec 2013r. - luWy 2014r, Tla 50 oVób 

- TecUniki VprzeTaży (60 goTzin); w Werminie luWy   - czerwiec 2013r. - Tla 11 oVób 
- Język angielVki (80 goTzin); w Werminie wrzeVień  - gruTzień  2013r. - Tla 26 oVób 
- NowoczeVne WecUnologie informaWyczne z elemenWami Wworzenia VWron PPP (80 goTzin);w Werminie 

kwiecień – lipiec 2013r. - Tla 20 oVób 
- NowoczeVne rozwiązania w proWeWyce (88 goTzin);w Werminie luWy – lipiec 2013r. Tla 5 oVób  
- NowoczeVne WecUnologie we fryzjerVWwie (48 goTzin). w Werminie VWyczeń - kwiecień 2014r. - Tla 10 oVób 
3. Szkolenia będą  Vię oTbywały  w formie oTpowiaTającej możliwościom organizacyjno – WecUnicznym 

przeTViębiorVWw uczeVWniczącycU w Vzkoleniu. 
4. MoTaWkowe wVparcie w ramacU projekWuJ 

- zajęcia prowaTzone przez profeVjonalną i ToświaTczoną kaTrę wykłaTowcówIinVWrukWorów, 
- zapewnione Vale Vzkoleniowe, gabineWy, laboraWoria, 
- maWeriały Vzkoleniowe,  
- VerwiV kawowy, 
- wyżywienie w przypaTku Vzkoleń weekenTowycU i wyjazTowycU, 
- zakwaWerowanie w przypaTku Vzkoleń wyjazTowycU, 
- WranVporW na miejVce Vzkolenia i z powroWem (doW. .szkolenia zarządzanie i markeWing w 

mikroprzedsiębiorsWwie) 
- zaświaTczenie o   ukończeniu   Vzkolenia   zgoTne   z   rozporząTzeniem MNN z 11.01.2012r, 

5. UTział w VzkoleniacU jeVW bezpłaWny a koVzW uczeVWnicWwa w Vzkoleniu, VWanowi pomoc de minimis Tla 
przeTViębiorVWwa, kWóre Telegowało pracownika zgoTnie z przepiVami RozporząTzenia MiniVWra Rozwoju 
Regionalnego z Tnia o 15 gruTnia 2010 r., w Vprawie uTzielania pomocy publicznej w ramacU Programu 
Operacyjnego OapiWał LuTzki (Mz. U. z 2010 r., nr 239, poz. 1598 ze zm.). 

 
§ 4 

             OryWeria  ucYeVWnicWwa w projekcie 
 

1.  OryWeria uTYiału PrYeTViębiorVWwa w projekcieJ 

- prowaTzi Tziałalność goVpoTarczą w rozumieniu UVWawy z Tnia 2 lipca 2004 r. o VwoboTzie Tziałalności 
goVpoTarczej (Mz. U. 2010r., nr 220, poz. 1447 ze zm.), 

- poViaTa jeTnoVWkę organizacyjną (np. VieTzibę, oTTział, filię, TelegaWurę) na Werenie wojewóTzWwa 
lubelVkiego, 

- poViaTa VWaWuV mikroprzeTViębiorVWwa w rozumieniu załącznika I To rozporząTzenia nr 800I2008 z Tnia 
6 Vierpnia 2008 r. uznającego niekWóre roTzaje pomocy za zgoTne ze wVpólnym rynkiem w 
zaVWoVowaniu arW. 87 i 88 TrakWaWu, lub VWaWuV oVoby VamozaWruTnionej, 

- nie  korzyVWało  (co  najmniej  80%  z  40  mikro-)  ze  wVparcia  w  zakreVie  projekWów  VzkoleniowycU  w  
ramacU konkurVów ogłoVzonycU Tla PoTTziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO OL w laWacU 2007-2011, przez UrząT 
MarVzałkowVki PojewóTzWwa LubelVkiego. Pykaz przeTViębiorVWw ToWycUczaV objęWycU wVparciem w 
ramacU 8.1.1 i 8.1.2 PO OL ToVWępny jeVW na VWronie www.efV.lubelVkie.pl 

http://www.efs.lubelskie.pl/
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- nie prowaTzi Tziałalności w VekWorze wykluczonym z możliwości uzyVkania pomocy publicznej na 
poTVWawie arW. 1 uVW. 1 RozporząTzenia OomiVji (PN) nr 1998I2006 z Tnia 15 gruTnia 2006r. w Vprawie 
VWoVowania arW. 87 i 88 TrakWaWu To pomocy de minimis, 

- nie oWrzymało w ciągu w bieżącego roku poTaWkowego oraz w TwócU poprzeTzającycU go laWacU 
poTaWkowycU pomocy de minimis z różnycU źróTeł i w różnycU formacU, kWórej warWość bruWWo łącznie z 
pomocą,  o kWórą Vię ubiega, przekracza równowarWość w złoWycU kwoWy 200 000 euro, a w przypaTku 
wVparcia  Tziałalności  w  VekWorze  WranVporWu  Trogowego  —  równowarWość w  złoWycU  kwoWy  100  000  
euro, obliczonycU weTług śreTniego kurVu ogłaVzanego przez NaroTowy Bank PolVki, obowiązującego 
w Tniu uTzielenia pomocy, 

- nie pozoVWaje w WruTnej VyWuacji ekonomicznej zgoTnie z RozporząTzeniem OomiVji (PN) nr 1998I2006 
z Tnia 15 gruTnia 2006 r. w Vprawie VWoVowania arW. 87 i 88 TrakWaWu To pomocy de minimis. 

2.  OryWeria uTYiału Pracowników prYeTViębiorVWw w projekcieJ 
- poViaTa VWaWuV Pracownika zgoTnie z Tefinicją wVkazaną w §2 niniejVzego Regulaminu, 

- pracuje i zamieVzkuje na obVzarze wojewóTzWwa lubelVkiego w rozumieniu OoTekVu Cywilnego, 

- zoVWał oTTelegowany na Vzkolenie przez PrzeTViębiorVWwo, 

- okreV zaWruTnienia Pracownika obejmuje co najmniej okreV Wrwania Vzkolenia. 
3. PrioryWeWowo WrakWowane będąJ 

-  przeTViębiorVWwa kWóre, nie korzyVWały ze wVparcia w zakreVie projekWów VzkoleniowycU w ramacU 
konkurVów ogłaVzanycU Tla PoTTziałania 8.1.1 lub 8.1.2 POOL w laWacU 2007-2011 – 80 %   

- oVoby VamozaWruTnione – 60 % uczeVWników 
- oVoby pracujące w mikroprzeTViębiorVWwacU na poTVWawie umowy o pracę – 40 %. 
- pracownik mikroprzeTViębiorVWwa z branży proWeWycznej i około proWeWycznej– w przypaTku Vzkolenia 

„NowoczeVne rozwiązania w proWeWyce” 
- pracownik z mikroprzeTViębiorVWwa z branży fryzjerVkiej – w przypaTku Vzkolenia ”NowoczeVne 

WecUnologie w fryzjerVWwie” 

4. JeTna oVoba bęTYie mogła VkorYyVWać Y 1 max 3 VYkoleń. 

 
   § 5 

RaVaTy rekruWacji i kwalifikacji ucYeVWnikówIcYek projekWu 
 

1.   RekruWacja To ProjekWu bęTzie prowaTzona zgoTnie z zaVaTą równycU VzanV w VpoVób ciągły oT luWego 
2013 To luWego 2014r. lub To Tnia wcześniejVzego zawieVzeniaIzamknięcia naboru w przypaTku, gTy liczba 
kanTyTaWów przekroczy liczbę ToVWępnycU miejVc w projekcie na poVzczególne Vzkolenia, weTług 
kolejności zgłoVzeń przy Vpełnieniu warunków opiVanycU w § 4. 

2.   Parunkiem uczeVWnicWwa w Projekcie jeVW zapoznanie Vię z niniejVzym Regulaminem, akcepWacja jego 
warunków oraz złożenie TokumenWów rekruWacyjnycU przez przeTViębiorcę zgoTnycU ze wzorem 
VWanowiącym załączniki To niniejVzego Regulaminu, Wj.J  
- Formularz rekruWacyjny 

- OświaTczenie o prowaTzeniu Tziałalności goVpoTarczej I poViaTaniu przez przeTViębiorcę jeTnoVWki 
organizacyjnej* na obVzarze wojewóTzWwa lubelVkiego wraz z wyTrukiem z CenWralnej NwiTencji i 
Informacji o Mziałalności GoVpoTarczej; 

- OświaTczenie określające przynależność To Tanej kaWegorii MŚP, 
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- Formularz informacji przeTVWawianycU przy ubieganiu Vię o pomoc de minimis, 

- OświaTczenie o oWrzymanej pomocy de minimis wraz z kopiami zaświaTczeń o pomocy de minimis 
jakie przeTViębiorca oWrzymał w ciągu 3 kolejnycU laW poTaWkowycU, Wj. jakie oWrzymał w roku, w kWórym 
ubiega Vię o pomoc oraz w ciągu 2 poprzeTzającycU go laW poTaWkowycU, 

- OświaTczenie o  braku obowiązku zwroWu pomocy w wyniku Tecyzji poTjęWej przez OomiVję NuropejVką. 

- OświaTczenie o nieznajTowaniu Vię w WruTnej VyWuacji ekonomicznej oraz o niepoTleganiu wykluczeniu 
z możliwości uzyVkania pomocy publicznejIpomocy de minimis, 

- OświaTczenie o obowiązkuIbraku obowiązku*  VporząTzania finanVowycU VprawoYTań rocznycU 
- OświaTczenie o niekorzyVWaniu przez przeTViębiorVWwo ToWąT ze wVparcia w zakreVie projekWów 

VzkoleniowycU w ramacU PoTTziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO OL, 
oraz  

- wypełnienie ankieWy Tiagnozującej poWrzeby Vzkoleniowo - TarTcze kanTyTaWaIki 

3. Pzory TokumenWów rekruWacyjnycU ToVWępne Vą na VWronie inWerneWowej www.barr.org.pl oraz w Biurze 
projekWu. 

4. MokumenWy rekruWacyjne wypełnione czyWelnie (zalecane piVmo Trukowane lub kompuWerowe) należy 
VkłaTać oVobiście, kurierem lub poczWą na aTreV Biura projekWuJ BiłgorajVka Agencja Rozwoju Regionalnego 
SA ul. OościuVzki 65 23-400 Biłgoraj, w Tni robocze oT ponieTziałku To piąWku, w goTzinacUJ 08.00 -16.00.  

5. Ra TaWę zgłoVzenia uważa Vię TaWę wpływu TokumenWów rekruWacyjnycU  To Biura projekWu. 

6. P przypaTku złożenia niekompleWnycU lub niepoprawnycU poT wzglęTem formalnym TokumenWów 
rekruWacyjnycU PrzeTViębiorca zoVWanie wezwany (piVemnie lub Welefonicznie lub e-mail) To uzupełnienia 
braków.  

7. Niezłożenie brakującycU TokumenWów w wyznaczonym Werminie wyklucza  z uczeVWnicWwa w projekcie. 

8. RekruWacja To projekWu obejmuje naVWępujące eWapyJ  

NWap I  

Ocena formalna złożonycU TokumenWów rekruWacyjnycU poT wzglęTem poprawności i kompleWności 
złożonycU TokumenWów, 

NWap II  

Ocena Vpełnienia kryWeriów ToVWępu - kwalifikowalność przeTViębiorVWw bęTzie weryfikowana w oparciu o 
złożone TokumenWy rekruWacyjne oraz Pykaz przeTViębiorVWw objęWycU wVparciem w ramacU 8.1.1 i 8.1.2, 
PO OL publikowany na VWronie inWerneWowej www.efs.lubelskie.pl, 

NWap III  

Ocena meryWoryczna i kwalifikacja To projekWu - OomiVja TV., rekruWacji poTejmuje Tecyzję o 
zakwalifikowaniuIniezakwalifikowaniu kanTyTaWa To uTziału w projekcie poJ 

- Tokonaniu oceny przeTłożonycU TokumenWów rekruWacyjnycU wymienionycU w  § 5 uVW.2,  

- VWwierTzeniu kwalifikowalności kanTyTaWów To uTziału w projekcie z punkWu wiTzenia kryWeriów, o 
kWórycU mowa w § 4, 

- uwzglęTnieniu ToVWępnej liczby miejVc na poVzczególne Vzkolenia w projekcie z zacUowaniem 
założonycU To oViągnięcia w projekcie wVkaźników, 

- analizie Tiagnozy poWrzeb Vzkoleniowo-ToraTczycU 

http://www.barr.org.pl/
http://www.efs.lubelskie.pl/
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NWap IV  

SporząTzenie proWokołu z prac OomiVji TV. rekruWacji wraz z  liVWą uczeVWników projekWuIVzkoleń na Twa 
WygoTnie przeT planowanym Werminem rozpoczęcia Vzkolenia oraz liVWy rezerwowej w przypaTku 
przekroczenia ToVWępnej liczby miejVc. P icU przypaTku, przy kwalifikacji To projekWu TecyTować bęTzie 
kryWerium kolejności zgłoVzeń. 

NWap V  

PowiaTomienie piVemneI Welefoniczne lub e-mailowe przeTViębiorVWw o kwalifikacjiIniekwalifikacji To 
projekWu  i zaproVzenie To poTpiVania umowy wewnąWrzprojekWowej (w przypaTku kwalifikacji).  

NWap VI  

1. PoTpiVywanie umów wewnąWrzprojekWowycU z przeTViębiorcami zakwalifikowanymi To projekWu i 
wyTawanie zaświaTczeń o pomocy Te minimiV. 

Rałączniki To umowy wewnąWrzprojekWowejJ 

- Meklaracja uczeVWnicWwa w projekcie, 
- OświaTczenie o wyrażeniu zgoTy na przeWwarzanie TanycU oVobowycU, 
- RakreV TanycU oVobowycU powierzonycU To przeWwarzania 
- OświaTczenie o akWualności TanycU przeTVWawionycU w TokumenWacji rekruWacyjnej na Tzień 

poTpiVania umowy wewnąWrzprojekWowej 
- LiVWa oTTelegowanycU pracowników (jeśli doWyczy) 

2. NiepoTpiVanie umowy wewnąWrzprojekWowej przez PrzeTViębiorVWwo oznacza rezygnację z uczeVWnicWwa w 
projekcie. 

3. Przekazanie Uarmonogramu Vzkolenia jego uczeVWnikom. BeneficjenW zaVWrzega Vobie możliwość 
wprowaTzenia zmian w przyjęWym Uarmonogramie a w przypaTku wprowaTzenia zmian uczeVWnicy 
Tanego Vzkolenia zoVWaną poinformowani o fakcie. 

 
§6 

ObowiąYki ucYeVWnikówIucYeVWnicYek VYkoleń 
 

1. UczeVWnik Vzkolenia zobowiązany jeVW ToJ 

- uczeVWnicWwa w co najmniej 80% zajęć przewiTzianycU Uarmonogramem Vzkolenia, 

- informowania RealizaWora projekWu o ewenWualnycU zmianacU TanycU oVobowycU i konWakWowycU, 
rozwiązaniu VWoVunku pracy oraz innycU zmianacU mającycU wpływ na uTział w projekcie, 

- regularnego uczeVWnicWwa w zajęciacU, poWwierTzonego każTorazowo oVobiVWym poTpiVem na liście 
obecności w Tniu Vzkolenia, 

- wypełniania ankieW moniWoringowycU i ewaluacyjnycU w Wrakcie uczeVWnicWwa w projekcie oraz po jego 
zakończeniu, oraz poTTawania Vię innym Tziałaniom moniWorującym na poWrzeby POOL, 

- uTzielania InVWyWucjom zaangażowanym w realizację PO OL niezbęTnycU informacji Tla celów ewaluacji, 
moniWoringu, konWroli i VprawozTawczości, 

2. UczeVWnicy, kWórzy opuVzczą więcej niż 20% zajęć VzkoleniowycU nie oWrzymają zaświaTczenia o 
ukończeniu Vzkolenia. 
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3. OoorTynaWor ProjekWu wyraża zgoTę na konWynuację uczeVWnicWwa w projekcie w uzaVaTnionycU 
przypaTkacU, poT warunkiem VamoTzielnego opanowania przez uczeVWnika maWeriału będącego 
przeTmioWem zajęć oraz zaliczenia go w Werminie określonym przez prowaTzącego zajęcia. P Wakiej 
VyWuacji TopuVzcza Vię wyTanie UczeVWnikowi zaświaTczenia o ukończeniu Vzkolenia. 

4. P przypaTku nieVWoVowania Vię To powyżVzycU zaVaT, a w Vzczególności w przypaTku opuVzczenia przez 
UczeVWnika, więcej niż 20% zajęć VzkoleniowycU lub przerwania uczeVWnicWwa w Vzkoleniu, RealizaWor 
projekWu ma prawo Vkreślić UczeVWnika z liVWy uczeVWników projekWu oraz zażąTać zwroWu równowarWości 
koVzWów Vzko lenia, Wj. wynagroTzenie wykłaTowców, Val VzkoleniowycU, maWeriałów VzkoleniowycU oraz 
koVzWu poczęVWunku na Vzkoleniu. 

§ 7 
PoVWanowienia końcowe 

 
1.   Sprawy nieuregulowane niniejVzym Regulaminem rozVWrzyga BeneficjenW. 

2.   OVWaWeczna inWerpreWacja Regulaminu rekruWacji i uczeVWnicWwa w Projekcie  należy To zeVpołu 
projekWowego w oparciu o wyWyczne Tla inVWyWucji biorącycU uTział we wTrażaniu Programu Operacyjnego 
OapiWał LuTzki 2007 – 2013. P przypaTku zmian ww. wyWycznycU BeneficjenW zaVWrzega Vobie prawo zmian 
niniejVzego Regulaminu w Wrakcie Wrwania projekWu. 

3.   Regulamin wcUoTzi w życie po zaWwierTzeniu przez RarząT BARRR SA z Tniem  05.02.2013r.  

 

Załączniki: 
1. Formularz rekruWacyjny. 
2. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej Iposiadaniu przez przedsiębiorcę jednosWki 

organizacyjnej na obszarze wojewódzWwa lubelskiego. 
3. Oświadczenie o oWrzymanej pomocy Te minimiV wraz z kopiami zaświadczeń o pomocy Te minimiV 

jakie  przedsiębiorca  oWrzymał w  ciągu  3  kolejnycU  laW  podaWkowycU,  Wj.  jakie  oWrzymał w  roku,  w  
kWórym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzającycU go laW podaWkowycU. 

4. Oświadczenie określające przynależność do danej kaWegorii MŚP. 
5. Formularz informacji przedsWawianycU przy ubieganiu się o pomoc Te minimiV, 
6. Oświadczenie o braku obowiązku zwroWu pomocy w wyniku decyzji podjęWej przez Oomisję 

Europejską. 
7. Oświadczenie o niepozosWawaniu w Wrudnej syWuacji ekonomicznej oraz o niepodleganiu wykluczeniu 

z możliwości uzyskania pomocy publicznejIpomocy Te minimiV. 
8. Oświadczenie o obowiązkuIbraku obowiązku*  sporządzania finansowych sprawozdań rocznycU 
9. Oświadczenie o niekorzysWaniu przez przedsiębiorsWwo doWąd ze wsparcia w zakresie projekWów 

szkoleniowycU w ramacU Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO OL. 
10. AnkieWa diagnozująca poWrzeby szkoleniowo – doradcze . 

11. Pzór Umowy wewnąWrzprojekWowej. 
12. Meklaracja uczesWnicWwa w szkoleniu. 
13. Oświadczenie uczesWnika projekWu o wyrażeniu zgodny na przeWwarzanie danycU osobowycU 
14. Zakres danycU osobowycU powierzonycU do przeWwarzania. 
15. Oświadczenie o akWualności danycU przedsWawionycU w dokumenWacji rekruWacyjnej na dzień 

podpisania umowy wewnąWrzprojekWowej. 
16. LisWa oddelegowanycU pracowników (jeśli doWyczy). 

 


