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§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin udziału w projekcie (dalej: Regulamin) określa zasady naboru i rekrutacji uczestników, 
uczestnictwa oraz form wsparcia w projekcie  „Kwalifikacje przyszłości!” (dalej: Projekt). 

2. Realizator Projektu publikuje Regulamin w formie elektronicznej na Stronie Projektu oraz 
udostępnia go w Biurze Projektu w formie papierowej. 

3. Projekt jest realizowany przez Fundację Challenge Europe, z siedzibą al. IX Wieków Kielc 6/17, 
25-516 Kielce na podstawie Umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, w 
ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy, działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia 
aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie aktywności 
zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia  

4. Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy wśród 60 os. (36 K, 24 M) 
powyżej 29 r. życia pozostających bez zatrudnienia w tym zarejestrowanych w Powiatowym/ 
Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne oraz biernych zawodowo, zamieszkujących zg. z KC na 
terenie woj. świętokrzyskiego znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w 
okresie od 04.2018 r. do końca 04.2019 r. poprzez realizację indywidualnych spotkań z doradcą 
zawodowym w tym utworzenie IPD oraz poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe 
prowadzące do nabycia kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz ICT, 3 miesięczne staże 
zawodowe oraz indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy. 

5. Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2018 r. do 30.04.2019 r. na terenie województwa 
świętokrzyskiego. 

6. Całkowity nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane 
niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii Kierownika Projektu. Sprawy rozstrzygane będą w 
oparciu o akty prawa unijnego i polskiego, dokumenty programowe i wytyczne w zakresie 
realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. 
 

§2. Słownik pojęć 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:  

1. Projekt – projekt „Kwalifikacje przyszłości!” realizowany przez Fundację Challenge Europe  
z siedzibą al. IX Wieków Kielc 6/17, 25-516 Kielce w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 (dalej: RPO WŚ 2014-2020) 

2. Realizator Projektu (RP) - Fundacja Challenge Europe, z siedzibą al. IX Wieków Kielc 6/17, 25-
516 Kielce 

3. Biuro Projektu (BP) – biuro Realizatora Projektu, mieszczące się w Kielcach, al. IX Wieków Kielc  
6/17, II piętro 

4. Kandydat – osobę fizyczną (kobietę lub mężczyznę) biorącą udział w procesie rekrutacji do 
Projektu 

5. Uczestnik Projektu (UP) – osobę fizyczną (kobietę, mężczyznę) zakwalifikowaną do udziału w 
Projekcie 

6. Osoby bezrobotne  - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie 
poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie 
pracy jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami jak również osoby bezrobotne w 
rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL). Osoby kwalifikujące się do urlopu 
macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie 
pobierają świadczeń z tytułu urlopu), uznaje się za osoby bezrobotne. 

7. Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej  
(tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 
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8. Osoba po 29. roku życia – osobę, która w dniu przystąpienia do projektu ukończyła 30 lat.  
W przypadku gdy dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przypadł w dniu 30-tych urodzin, 
wówczas osoba ta jest wliczana do grupy osób po 29. roku życia. 

9. Osoba po 50. roku życia – osobę, która w dniu przystąpienia do projektu ukończyła 50 lat.  
W przypadku gdy dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przypadł w dniu 50-tych urodzin, 
wówczas osoba ta jest wliczana do grupy osób po 50. roku życia. 

10. Osoba długotrwale bezrobotna – osobę, która pozostaje bezrobotna nieprzerwanie przez okres 
ponad 12 miesięcy. 

11. Osoba z niepełnosprawnościami - osobę niepełnosprawną w świetle przepisów ustawy z dnia  
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych, (Dz. U. z 2011 r., Nr 127,poz. 721, z późn. zm.) a także osobę z zaburzeniami 
psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz. U. Z 2011r., Nr 231, poz. 1375). 

12. Osoba o niskich kwalifikacjach - osobę posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 2 
włącznie. Przyjmuje się, że do tego poziomu wykształcenia kwalifikują się osoby bez 
wykształcenia oraz z wykształceniem: 

      a) podstawowym, b) gimnazjalnym, 

13. Strona Projektu – stronę internetową Projektu znajdującą się pod adresem 
http://www.fundacjachallenge.org/pl  na której zamieszczane będą dokumenty oraz aktualne 
informacje dotyczące realizowanego Projektu 

14. IP PO WŚ – Instytucję Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 

 

§ 3. Uczestnicy Projektu (grupa docelowa) 

1. Uczestnikiem Projektu może być jedynie osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące 
warunki: 

a) Ma ukończony 29 rok życia; 
b) Zamieszkuje na terenie województwa świętokrzyskiego; 
c) Pozostaje bez zatrudnienia, tj:  osoby bierne zawodowo/ bezrobotne, w tym zarejestrowane w 

Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne (dla których ustalono I lub II profil 
pomocy) 

d) Znajduje się w szczególnej sytuacji na rynku pracy – przynależy do min. jednej z poniższych grup: 

 Osoby po 50 roku życia 

 Kobiety 

 Osoby z niepełnosprawnościami  

 Osoby długotrwale bezrobotne, tj. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres min.  
12 miesięcy. 

 Osoby z niskimi kwalifikacjami (poziom wykształcenia maksymalnie gimnazjalny) 
e) Złożyła w określonym przez Regulamin terminie Formularz Rekrutacyjny wraz z kompletem 

wymaganych załączników i oświadczeń,  
f) Przeszła pozytywnie proces rekrutacji i została zakwalifikowana do udziału w Projekcie. 
 
2. Z udziału w Projekcie wyłączone są osoby: 

a) nie spełniające łącznie warunków z określonych w ust. 1, 
b)  rolnicy,  
c)  członkowie rodziny rolnika zarejestrowani w KRUS jako „domownik". 
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§ 4. Rekrutacja Uczestników Projektu 

1. Rekrutacja rozpoczyna się w dniu 01.04.2018 r., ma charakter ciągły i jest prowadzona  
do momentu wyłonienia ostatecznej grupy Uczestników, lecz nie później niż 

 do 31.05.2018 r. 

 Przewodnik PTTK z podstawową obsługą komputera z IInternetu 
 do 31.07.2018 r. 

 Operator - programista CNC z obsługą programu 

  Kosztorysant robót budowlanych  z obsługą programu NormaPro   

 Spawacz metodą MAG 135 z obsługą programu AutoCad    

 Instruktor fitness z podstawową obsługą komputera z Internetem     
2. Rekrutacja zostanie przeprowadzana zgodnie z zasadą bezstronności, rzetelności, jawności, 

przejrzystości  i równości szans (w tym równości płci) i niedyskryminacji.  
3. W przypadku niewyłonienia spośród zgłoszonych aplikacji wymaganej liczby 60 Uczestników 

Projektu, Fundacja Challenge Europe zastrzega sobie prawo do wyznaczenia dodatkowego 
terminu składania dokumentów rekrutacyjnych 

4. Aby wziąć udział w Projekcie należy: 
a) zapoznać się z Regulaminem; 
b) wypełnić i własnoręcznie podpisać Formularz Rekrutacyjny oraz wymagane załączniki; 
c) złożyć (osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, jednego z działających na terenie kraju 

operatorów pocztowych, w tym firm kurierskich) w Biurze Projektu w okresie naboru 
dokumenty rekrutacyjne; 

d) spełnić kryterium uprawniającego do udziału w projekcie, co jest potwierdzone właściwym 
dokumentem, tj. oświadczeniem lub zaświadczeniem: 

 wiek powyżej 29 roku życia - weryfikowane na podstawie danych w formularzu 
zgłoszeniowym, 

 bierność zawodowa – weryfikowane na podstawie oświadczenia 
 bezrobocie, w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako 

bezrobotne (dla których ustalono I lub II profil pomocy) – zaświadczenie z właściwego 
urzędu pracy. 

 miejsce zamieszkania – weryfikowane na podstawie oświadczenia 
 niepełnosprawne – weryfikowane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności 
 w wieku powyżej 50 roku życia – weryfikowane na podstawie danych w formularzu 

zgłoszeniowym 
 o niskich kwalifikacjach – weryfikowane na podstawie oświadczenia 
 długotrwale bezrobotne – weryfikowane na podstawie zaświadczenia uzyskanego z 

właściwego urzędu pracy lub oświadczenia uczestnika projektu 
e)  przejść pozytywnie weryfikację formalną oraz merytoryczną.  

5. Dokumenty rekrutacyjne złożone przed terminem rozpoczęcia rekrutacji, następnego dnia po 
terminie zakończenia rekrutacji, jak również dokumenty niekompletne, bądź złożone 
wielokrotnie nie podlegają rozpatrzeniu. 

6. Komisja Rekrutacyjna rozpatruje złożone dokumenty w III etapach: 
 ETAP I- złożenie w Biurze Projektu dokumentów rekrutacyjnych 
 ETAP II- weryfikacja spełnienia lub nie kryteriów udziału w projekcie  
  ETAP III- weryfikacja spełnienia lub nie możliwości przyznania punktów dodatkowych: 

 Osoby niepełnosprawne- 15 pkt., 

 Osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie) 10 pkt., 

 Osoby długotrwale bezrobotne -  5 pkt. , 

 Osoba bezrobotna – 30 pkt.  
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 ETAPVI- posiedz.KR 
7. Na podstawie przyznanej punktacji Komisja Rekrutacyjna utworzy listę podstawową i listę 

rezerwową Uczestników Projektu (osobne listy do każdego ze szkoleń). W momencie rezygnacji 
z udziału w projekcie Kandydatów z listy podstawowej, udział w projekcie zaproponowany 
zostanie Kandydatom z listy rezerwowej (według kolejności). 

8. W przypadku uzyskania przez Kandydatów jednakowej liczby punktów, o umiejscowieniu na 
Liście podstawowej i Liście rezerwowej decydować będzie data złożenia formularza 
zgłoszeniowego oraz określone we wniosku oraz określone we wniosku oraz określone we 
wniosku wskaźniki. 

9. Decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie przekazana zostanie Kandydatom 
telefonicznie, e-mailem. Dodatkowo informacje o wynikach rekrutacji udzielane będą w Biurach 
realizujących Projekt 

10. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 
 

§5. Rodzaje wsparcia przewidziane w Projekcie 

1. Realizacja celu Projektu, o którym mowa w § 1 pkt. 4 zakłada wysokiej jakości indywidualne  
i kompleksowe wsparcie w postaci: 

a. Identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie potrzeb 
szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego w regionie poprzez zastosowanie 
Indywidualnych Planów Działania dokonywana podczas indywidualnych spotkań z doradcą 
zawodowym dla 60 Uczestników Projektu (średnio 3 spotkania, łącznie 8h/osoba): 

b. Poradnictwa zawodowego dla 60 Uczestników Projektu – grupowe (2 spotkania x 5h, łącznie 
10h/grupa) 

c. Wysokiej jakości szkolenia/kursy prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany 
kwalifikacji zawodowej. Projekt przewiduje szkolenia: 

 Operator - programista CNC z obsługą programu AutoCad   - 130 h 

 Kosztorysant robót budowlanych  z obsługą programu NormaPro  -65 h 

 Spawacz metodą MAG 135 z obsługą programu AutoCad   -160 

 Instruktor fitness z podstawową obsługą komputera z internetem    -274 h 

 Przewodnik PTTK z podstawową obsługą komputera z internetem  -274 h 
d. Staży zawodowych dla 60 Uczestników Projektu (3 – miesięczne);  
e. Indywidualnego i kompleksowego pośrednictwa pracy po odbyciu staży zawodowych dla 60 

Uczestników Projektu (3 spotkania, łącznie 8h/osoba. Projekt przewiduje przedstawienie ofert 
stażu i/lub pracy/; inicjowanie rozmów kwalifik.-min.5 rozmów/UP 

 

I. Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe 

1. Indywidualne doradztwo zawodowe ma na celu identyfikację potrzeb szkoleniowych, możliwości 
 i predyspozycji Uczestnika Projektu na podstawie ankiet i rozmów, utworzenie indywidualnych 
planów działania (dalej: IPD), co pozwoli dopasować charakter szkoleń zawodowych i staży do 
potrzeb i możliwości każdego Uczestnika Projektu. 

2. Grupowe doradztwo zawodowe ma na celu zapoznanie Uczestnika Projektu m.in. z tematyką 
efektywnej komunikacji i pracy w grupie, aktualnych trendów na rynku pracy, zawodów 
przyszłości, oczekiwań pracodawców, a także zachęcenie do samopoznania i  kształtowania 
pozytywnej postawy wobec pracy zawodowej.  

3. Każdy Uczestnik Projektu uczestniczy obowiązkowo w indywidualnych spotkaniach z doradcą 
zawodowym (2 spotkania,  łącznie 8 godzin) oraz w grupowym doradztwie zawodowym – 
warsztatach (2 spotkania x 5godz. x 5 grup) dla 60 Uczestników Projektu. 
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4. Dokładne terminy indywidualnego doradztwa zawodowego ustalane będą z każdym z 
Uczestników Projektu z osobna przez doradcę zawodowego. Nieobecność Uczestnika Projektu 
na doradztwie indywidualnym wymaga usprawiedliwienia – wymagane zwolnienie lekarskie 
bądź oświadczenie o wypadku losowym. W takim wypadku zostanie ustalony inny termin 
doradztwa. Niestawienie się Uczestnika Projektu na kolejno wyznaczony termin skutkować 
będzie zakończeniem jego udziału w Projekcie o czym zostanie on pisemnie poinformowany 
przez Realizatora Projektu, a miejsce Uczestnika Projektu zajmie osoba uplasowana najwyżej  
w kolejności na liście rezerwowej.  

5. Dokładne terminy doradztwa zawodowego grupowego ustalone zostaną przez Realizatora 
Projektu z doradcą zawodowym i podane zostaną do wiadomości Uczestników Projektu na 
późniejszym etapie realizacji projektu.  

6. Uczestnikowi Projektu na etapie doradztwa zawodowego przysługuje: zwrot poniesionych przez 
Uczestnika Projektu kosztów dojazdu na doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe; przerwa 
kawowa podczas poradnictwa grupowego. 

 

II. Szkolenia zawodowe 

1. Wsparcie ma na celu doprowadzić do nabycia, podwyższenia lub dostosowania kompetencji  
i kwalifikacji zawodowych Uczestnika Projektu. 

2. Projekt przewiduje szkolenia: Operator - programista CNC z obsługą programu AutoCad   - 130 
h., Kosztorysant robót budowlanych  z obsługą programu NormaPro  -65 h., Spawacz metodą 
MAG 135 z obsługą programu AutoCad-160h., Instruktor fitness z podstawową obsługą 
komputera z internetem    -274 h., Przewodnik PTTK z podstawową obsługą komputera z 
internetem  -274 h.  

3. Uczestnikowi Projektu w ramach szkoleń przysługuje: 
a. stypendium szkoleniowe (do 6,65 zł netto/brutto na Uczestnika Projektu/za      
                 zrealizowaną godzinę), 
b. zwrot poniesionych przez Uczestnika Projektu kosztów dojazdu na szkolenia  
c. materiały szkoleniowe  
d. catering (przerwa kawowa). 

4. Obszar szkoleń zawodowych przewidzianych dla Uczestników Projektu będzie wynikać z IPD 
danego Uczestnika Projektu 
 

III. Staże zawodowe 

1. Wsparcie ma na celu doprowadzić do skonfrontowania przez Uczestnika Projektu wiedzy i 
umiejętności zdobytych w trakcie szkoleń zawodowych, a także umożliwić poznanie środowiska 
pracy. 

2. Staż zgodny będzie z Europejskimi i Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. 
3. Staż odbywać będzie się na podstawie programu  załączonego do (trójstronnej) umowy o staż. 
4. Staże trwać będą 3 miesiące. 
5. Przed odbyciem stażu Uczestnik Projektu kierowany jest na badania lekarskie w celu 

potwierdzenia braku przeciwskazań lekarskich do odbycia stażu na danym stanowisku. 
6. Uczestnikowi Projektu w ramach stażu przysługuje: 

A. ubezpieczenie NNW; 
B. szkolenie z zakresu BHP dla Uczestników Projektu udających się na staż; 
C. stypendium stażowe (997,40 zł netto/brutto na Uczestnika Projektu), 
D. opiekun stażu u Przyjmującego na staż. 

 
IV. Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo po odbyciu staży zawodowych 
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1. Wsparcie ma na celu osiągnięcie wymaganej efektywności zatrudnieniowej. Na każdego 
Uczestnika Projektu przewidziane są trzy indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy - łącznie 
do 10 godzin na Uczestnika Projektu. 

2. Uczestnikowi Projektu w ramach pośrednictwa pracy przysługuje: zwrot poniesionych przez 
Uczestnika Projektu kosztów dojazdu; 

3. Projekt przewiduje przedstawienie ofert stażu i/lub pracy/; inicjowanie rozmów kwalifik.-min.5 
rozmów/UP. 
 

§6. Prawa i obowiązki Uczestników Projektu 

1. Uczestnik Projektu ma prawo do: 
1) odbywania form wsparcia zgodnie z opracowanym IPD i przewidzianym harmonogramem, 
2) otrzymania w ramach uczestniczenia w danej formie wsparcia świadczeń dodatkowych (tj. zwrot 

kosztów dojazdu dla osób z poza Kielc, stypendium, NNW, badań lekarskich), zgodnie z 
postanowieniami §6 Regulaminu, 

3) otrzymania zaświadczenia o ukończonym szkoleniu i uzyskanych kwalifikacjach/kompetencjach 
zawodowych, 

4) potwierdzenia certyfikatem zawodowym nabytej wiedzy  (w przypadku pozytywnego wyniku 
egzaminu), 

5) dni wolnych od odbywania stażu (za każde 30 dni odbytego stażu przysługuje 2 dni wolne, 
niewykorzystane dni przechodzą na kolejny miesiąc), 

6) otrzymania zaświadczenia o odbyciu stażu oraz opinii opiekuna stażu. 
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 
1) podpisania niezbędnych oświadczeń uczestnictwa w Projekcie oraz innych dokumentów 

niezbędnych 
 do prawidłowej realizacji Projektu oraz monitorowania wskaźników kluczowych zawartych w PO 
WŚ 2014-2020, 

2) zapoznania się z Regulaminem, 
3) stosowania się do postanowień Regulaminu oraz przestrzegania zapisów umowy z nim zawartej, 
4) regularnego i punktualnego uczestnictwa w wybranych formach wsparcia, 
5) wypełniania ankiet i udzielania innych niezbędnych informacji w celu monitoringu i ewaluacji 

Projektu, 
6) usprawiedliwiania nieobecności w ramach każdej form wsparcia zaświadczeniem lekarskim  

na obowiązującym druku ZUS ZLA (wyjątkowo oświadczeniem o zdarzeniu losowym), 
7) niezwłocznego informowania o zmianach danych osobowych, kontaktowych i innych danych 

mających wpływ na realizację Projektu, 
8) w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie przekazania Realizatorowi Projektu 

danych dotyczących swojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w 
kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji, a w terminie 3 
miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnienia danych dotyczących statusu na 
rynku pracy pod rygorem żądania przez Realizatora Projektu zwrotu przez Uczestnika Projektu 
równowartości kwoty wydatkowanej w ramach Projektu na jego wsparcie. Wysokość kwoty, o 
której mowa w zdaniu pierwszym, uzależniona jest od etapu na jakim nastąpiło zakończenie 
udziału w Projekcie 

 
 

§7. Monitoring i kontrola 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do dobrowolnego poddania się procesowi monitoringu, 
kontroli i ewaluacji, mającego na celu przede wszystkim ocenę skuteczności działań podjętych  
w ramach Projektu. 
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2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest  każdorazowo potwierdzać swoją obecność w ramach 
różnych form wsparcia poprzez złożenie podpisu na liście obecności/karcie doradczej oraz do 
wypełniania ankiet, formularzy oraz innych dokumentów pozwalających ocenić działania 
prowadzone w ramach Projektu.  

3. Realizator Projektu monitoruje w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie 
Uczestnika Projektu w zakresie danych dotyczących jego statusu na rynku pracy oraz informacji 
na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji, 
natomiast w terminie 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie monitoruje statusu 
Uczestnika Projektu na rynku pracy. 
 

§8. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach tj.: 
a) podjęcie zatrudnienia/ samozatrudnienia (wówczas Uczestnik projektu zobowiązany 

jest udokumentować w/w zmianę statusu według wytycznych uzyskanych od osób 
realizujących Projekt), 

b) wynikających z przyczyn natury zdrowotnej (np. długotrwała choroba 
uniemożliwiająca udział w Projekcie). 

2. Rezygnacja następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, zawierającego stosowne 
wyjaśnienie co do powodu przerwania udziału w Projekcie oraz/lub przedłożenia na prośbę 
osób realizujących Projekt dokumentów potwierdzających konieczność rezygnacji Uczestnika z 
udziału w Projekcie. 

3. W przypadku niewypełnienia postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie lub 
naruszenia zasad współżycia społecznego (w szczególności w momencie przekroczenia 
nietykalności cielesnej innego Uczestnika Projektu/ osoby prowadzącej zajęcia/ osoby 
realizującej projekt), bądź udowodnienia aktu kradzieży, Fundacja Challenge Europe zastrzega 
sobie prawo do pozbawienia Uczestnika możliwości udziału w Projekcie i skreślenia go z listy 
uczestników. 

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do udziału  
w Projekcie jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej (zgodnie z zasadami 
zawartymi w Regulaminie rekrutacji). 

§9. Postanowienia końcowe 

1. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część. 
2. Kwestie sporne zaistniałe w wyniku realizacji Projektu rozstrzygane są przez Kierownika 

Projektu, w oparciu o Regulamin i dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 6. 
3. Zastrzega się możliwość zmiany niniejszego Regulaminu (w tym załączników) w przypadku 

zmiany wytycznych, warunków realizacji Projektu, dokumentów programowych, zmiany 
interpretacji zapisów wytycznych przez IP PO WŚ, IZ PO WŚ IZ lub IP, bądź konieczności 
doprecyzowania lub poprawy zapisów, co przełoży się na efektywniejszą realizację Projektu. 
Zmiany będą ogłaszane na Stronie Projektu.  

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1kwietnia 2018 r. 
 

Aktualizacja z dnia 17.07.2018 r. 

 

      Sporządził                                                                                       
Kierownik Projektu – Tomasz Krzyżański                                                             
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