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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 II” (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 al. IX Wieków Kielc 6/17, 25-516 Kielce w partnerstwie z firmą 
HDA - CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU Hubert Durlik,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, Poddziałanie10.02.01 
Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życiapozostających bez zatrudnienia  

4.       Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 60 os. (36 K, 24 M) długotrwale bezrobotnych w wieku 30 lat i 
więcej zamieszkałych zgodnie z KC na terenie województwa 

          świętokrzyskiego poprzez realizację kompleksowej ścieżki wsparcia obejmującej spotkania z doradcą zawodowym w 
tym utworzenie IPD (typ 1), poradnictwo zawodowe (typ 2 a), 
szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (typ 2 c), staże zawodowe (typ 
2 b), pośrednictwo pracy (typ 2 a) w okresie od 09.2019 do końca 10.2020 r. 

5.       Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2019 r. do 31.10.2020 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 II” realizowany przez Fundację Challenge Europe w partnerstwie z firmą 
HDA - CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU Hubert Durlik 

2.  Realizator Projektu (RP) - Fundacja Challenge Europe, z siedzibą al. IX Wieków Kielc 6/17, 25-516 Kielce 
3. Partner projektu  - HDA - CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU Hubert Durlik,  

ul. Leśna 1A/2, 25-509 Kielce  
4. Biuro Projektu (BP) – biuro Realizatora Projektu, mieszczące się w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 6/17, II piętro 
5. Kandydat – osobę fizyczną (kobietę lub mężczyznę) biorącą udział w procesie rekrutacji do Projektu 
6. Uczestnik Projektu (UP) – osobę fizyczną (kobietę, mężczyznę) zakwalifikowaną do udziału w Projekcie 
7. 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. 

8. Osoba długotrwale bezrobotna – (wiek 25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 
miesięcy (>12 miesięcy).  

9. 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). 

10. 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 

11. 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) Jest osobą długotrwale bezrobotną (posiada I lub II profil pomocy) 
d) Złożyła w określonym przez Regulamin terminie Formularz Rekrutacyjny wraz z kompletem wymaganych załączników i 

oświadczeń,  
e) Przeszła pozytywnie proces rekrutacji i została zakwalifikowana do udziału w Projekcie. 

http://www.fundacjachallenge.org/
http://www.fundacjachallenge.org/pl
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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". 

 
§ 4. Rekrutacja Uczestników Projektu 

1. Rekrutacja rozpoczyna się w dniu 01.09.2019 r., ma charakter ciągły i jest prowadzona do momentu podpisania 60 
umów uczestnictwa w projekcie. 

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 oraz potwierdzić status: 

 wiek powyżej 29 roku życia - weryfikowane na podstawie danych w formularzu zgłoszeniowym, 
 miejsce zamieszkania – weryfikowane na podstawie oświadczenia 
 niepełnosprawne – weryfikowane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności 
 długotrwale bezrobotne – weryfikowane na podstawie zaświadczenia uzyskanego z właściwego urzędu pracy 

lub oświadczenia uczestnika projektu 
 sprawowanie opieki nad dzieckiem  – weryfikowane na podstawie oświadczenia 
 były Uczestnik projektu realizowanego w ramach Oś 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - 

weryfikowane na podstawie oświadczenia 

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: 

 Status osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem - 10 pkt., 

 Status osoby niepełnosprawnej 15 pkt., w tym osoby z dysfunkcją wzroku dodatkowe 10 pkt., 

 Status byłego Uczestnika projektu w ramach Oś 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem – 35 
pkt. 

 ETAPVI- posiedz.KR 
7. Na podstawie przyznanej punktacji Komisja Rekrutacyjna utworzy listę podstawową i listę rezerwową Uczestników 

Projektu. 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 lub 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 indywidualnei kompleksowe wsparcie w 
postaci: 

a. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych imożliwości 
doskonalenia zawodowego w regionie poprzez zastosowanie IPD–(TYP 1) – spotkania indywidulane, 6 h/2 spotkania dla 
osoby, frekwencja na zajęciach 100%.  

b. Poradnictwo zawodowe (TYP 2 a) – spotkania grupowe, III moduły, frekwencja na zajęciach 80%. Moduły: 

http://www.fundacjachallenge.org/
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 Moduł I "Warsztaty aktywnego poruszania się po rynku  pracy" 6 gr x 8 h, 8h dla Uczestnika 

 Moduł II "Zarządzanie  stresem i emocjami" 6 gr x 8 h, 8h dla Uczestnika 

 Moduł III "Autoprezentacja na rynku pracy" 6 gr x 8 h, 8h dla Uczestnika 

c. Szkolenia/kursy prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowej (TYP 2 c). Frekwencja na 
zajęciach 80%, projekt przewiduje szkolenia: 

 Szkolenia otwarte: dla 30 osób, 120h, 20 spotkań  x 6h 

 Szkolenie Operator obrabiarek skrawarek CNC dla 10 osób - 130h, 22 spotkania x ok. 6h 

 Szkolenie Spawacz metodą MAG dla 10 osób, 160h, 20 spotkań x 8h 

 Szkolenie Elektryk z uprawnieniami SEP dla 10 osób, 80h.,10 spotkań  x 8h. 
d. Staże zawodowe (TYP 2 b ) dla 60 Uczestników Projektu ok. 4 miesiące osoba 8 h/dziennie, 40h tygodniowo, osoby ze 

znacznym lub umiarkowanym  stopniem niepełnosprawności 7h/dziennie i 35 h tygodniowo.  
e. Pośrednictwo pracy (TYP 2 a) – Minimum 3 ofert pracy, 6 h dla Uczestnika. 

 
§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 do kwoty 25 zł/ 

osobodzień, stypendium szkoleniowe, catering, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem) 
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 miesięcypo 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. 

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.: 

http://www.fundacjachallenge.org/
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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  

 

§9Materiały szkoleniowe i prawa autorskie 

 

1. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r. nr 24 poz. 83 z późn. zm.) i w związku z tym podlegają ochronie. 

2. Uczestniczka zobowiązuje się do wykorzystania materiałów szkoleniowych wyłącznie do celów związanych z 

realizacją szkolenia oraz oświadcza, że nie będzie wykonywać: 

a. Modyfikacji, adaptacji, zmiany, łączenia lub tłumaczenia materiałów szkoleniowych oraz tworzenia prac pochodnych 

na ich podstawie, 

b. Wypożyczania, sprzedaży lub innego rodzaju przekazywania materiałów szkoleniowych stronie trzeciej, 

c. Kopiowania lub jakiegokolwiek powielania materiałów szkoleniowych. 

 

§ 10Zwrot kosztów dojazdu 

 

1. Zwrot kosztów dojazdu odbywa się na następujących zasadach: 

a. Uczestnik  dojeżdżający do miejsca poszczególnych działań może wystąpić do Beneficjenta o zwrot kosztów dojazdu 

z miejsca zamieszkania do miejsca działania (oraz kosztów powrotu z miejsca działania do miejsca zamieszkania). 

Koszty przejazdu zwracane będą do kwoty na danej trasie najtańszym środkiem komunikacji publicznej po spełnieniu 

następujących warunków: 

 złożenia przez Uczestnika Projektu Wniosku o zwrot kosztów dojazdu (według wzoru określonego 

przez Beneficjenta) wraz z dokumentami szczegółowo wskazanymi w tym wniosku, 

 odpowiednim udokumentowaniu poniesienia tych kosztów (bilet przejazdu) 

 maksymalny zwrot to 25,00 zł/osobodzień 

b. Uczestnik Projektu ubiegające się o zwrot kosztów dojazdu zobowiązany jest do złożenia Wniosku o zwrot kosztów 

dojazdu wraz z kompletem wymaganych dokumentów  w ostatnim dniu działania. 

c. Zwrot kosztów dokonywany będzie na podstawie złożonego Wniosku o zwrot kosztów dojazdu oraz list 

wygenerowanych przez Beneficjenta projektu. Wysokość zwrotu kwoty wynikać będzie z przeliczenia ceny biletu 

podanej w dokumentach załączonych do Wniosku o zwrot kosztów dojazdu i ilości dni uczestnictwa w działaniu, 

którego dotyczy zwrot, maksymalnie do kwoty 25,00 zł/osobodzień.  

d. W celu udokumentowania kosztów przejazdu uczestnik dojeżdżający środkami transportu publicznego, za 

wystarczające uważa się przedstawienie biletów przejazdu w obie strony z jednego dnia przejazdu na miejsce 

realizacji formy wsparcia. 

e. W przypadku korzystania z własnego samochodu zwracana będzie kwota do wartości najtańszego środka transportu 

na danej trasie, 

f. W przypadku organizacji specjalistycznego transportu zwracana będzie kwota do wartości biletu najtańszego środka 

transportu na danej trasie, 

g. W przypadku zmiany wysokości ceny biletu na danej trasie Uczestniczka Projektu jest zobowiązana do 

poinformowania o tym Beneficjenta projektu i złożenia odpowiednich dokumentów (wniosek wraz dokumentami 

potwierdzającymi cenę biletu na danej trasie tj. zaświadczenie od przewoźnika) 

 

http://www.fundacjachallenge.org/
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§ 11  Zwrot kosztów opieki nad dziećmi 

 

1. Uczestniczkom Projektu podczas udziału w IPD/ poradnictwie/ szkoleniach/ stażach/ pośrednictwie pracy przysługuje 

forma pomocy w postaci zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7. 

2. Za koszt opieki uznaje się: 
 

 koszt opłaty za pobyt w przedszkolu, żłobku lub innej placówce, instytucji opiekuńczej uprawnionej do 

sprawowania opieki nad dziećmi w czasie trwania działań projektowych, 

 koszty wynikające z umów cywilnoprawnych np. z opiekunami (z wyłączeniem osób blisko spokrewnionych 

z uczestniczką projektu, jego dzieckiem pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym) w czasie 

trwania działań projektowych. W/w umowy, o ile wymagają tego przepisy prawa, zależnie od ich rodzaju, 

pociągają za sobą konieczność zgłoszenia do Urzędu Skarbowego i ZUS oraz odprowadzenia wymaganych 

prawem podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Informacje należy 

uzyskać we właściwym dla siebie Urzędzie Skarbowym i Oddziale ZUS. 

3. Uczestniczka Projektu, aby ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem zobowiązany/a jest do złożenia: 

a) wniosku o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem  
b) kompletu wymaganych dokumentów (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika 

Beneficjenta przyjmującego wniosek): 
- aktu urodzenia dziecka/dzieci – jeśli dotyczy, 
c) oświadczenie Uczestniczki projektu potwierdzające fakt pozostawania z dzieckiem we wspólnym gospodarstwie 

domowym, 
d) umowy i rachunku lub faktury VAT za pobyt dziecka w placówce lub instytucji opiekuńczej (przedszkolu, żłobku, itd.) – 

dokumenty te powinny być wystawione na uczestniczkę projektu, z dokumentów powinno wynikać jednoznacznie jaki 
okres – w tym ile godzin - opieki obejmują (okres powinien pokrywać się z okresem uczestnictwa w działaniach 
projektowych, zwrot tylko za godziy w których Uczestnik Projektu brał udział w danej formie wsparcia, nie dotyczy 
godzin w których Uczestnik projektu dojeżdżał na zajecia lub wracała z nich) – jeśli dotyczy, 

f) umowy cywilnoprawnej z opiekunem (osoba fizyczna z wyłączeniem osób blisko spokrewnionych 
z Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu, jego dzieckiem pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym) 
zawierającej jednoznaczną informację na jaki okres - w tym na ile godzin - została zawarta (okres powinien pokrywać 
się z okresem uczestnictwa w działaniach projektowych z uwzględnieniem czasu dojazdu na zajęcia). Do umowy 
dołączyć należy rachunek za sprawowanie opieki wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi odprowadzenie zaliczki 
na podatek dochodowy oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – jeśli dotyczy, 

g) dowodu zapłaty rachunku lub faktury VAT. 
4. Beneficjent może żądać złożenia przez Uczestniczkę dodatkowych dokumentów i oświadczeń, które należy 

dostarczyć w trybie i terminie ustalonym przez Beneficjenta. 

5. Złożenie niekompletnego wniosku lub brak w wyznaczonym terminie dokonania uzupełnienia wniosku 

o wymagane dokumenty lub oświadczenia skutkuje odmową refundacji kosztów opieki 

6. Zwrot kosztów opieki odbywać się będzie zgodnie z faktyczną liczbą godzin obecności uczestnika  

w danej formie wsparcia w danym okresie (potwierdzona listą obecności). W przypadku nieobecności 

Uczestniczki w zajęciach zwrot kosztów opieki nie przysługuje.  

7. Zwrot kosztów opieki następuje po dokonaniu weryfikacji poprawności złożonego wniosku  

i wymaganych dokumentów oraz weryfikacji obecności Uczestniczki podczas wsparć. 

8. Weryfikacja obecności następuje na podstawie list obecności oraz kart usług indywidualnych Uczestniczek na 

zajęciach/ spotkaniach realizowanych w ramach projektu. 

9. Wypłata dokonywana będzie na rachunek bankowy Uczestniczki Projektu wskazany w Załączniku nr 3 

Regulaminu projektu nie później niż 30 dni od zakończenia wsparcia, jednakże nie częściej niż raz w miesiącu. 

10. W przypadku wyczerpania się środków w budżecie projektu na działania projektowe, Beneficjent zastrzega 

możliwość odmowy wypłaty kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną. Decyduje wówczas 

kolejność złożonych wniosków. W przypadku odmowy wypłaty zwrotu kosztów opieki Uczestniczka nie może 

dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń. 

11. W przypadku opóźnień w wypłacie środków wynikających z przesunięcia transzy Beneficjent zastrzega 

możliwość przesunięcia terminu wypłaty kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną do momentu 

otrzymania transzy z środkami pozwalającymi na wypłatę środków przeznaczonych na ww. cel. W przypadku 

przesunięcia terminu wypłaty zwrotu kosztów opieki Uczestniczka nie może dochodzić z tego tytułu żadnych 

roszczeń. 

12. Za udział w IPD/ poradnictwie/ pośrednictwie pracy przyjęto godzinową stawkę zwrotu kosztów (18 zł/ h). 

http://www.fundacjachallenge.org/
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13. Za udział w szkoleniach/stażach przyjęto stawkę w wysokości 400 zł/ miesiąc 

 

 § 12 Catering 

 

1. W związku z udziałem Uczestników Projektu w poradnictwie zawodowym, które trwa 4 lub ponad 4 godziny 

zaplanowano catering w formie przerwy kawowej. 

2. W związku z udziałem Uczestników Projektu w szkoleniach, które trwają 6 lub ponad 6 godziny zaplanowano 

catering w formie ciepłego posiłku.  

 

§ 13Ochrona danych osobowych i poufność 

 

1. Każda Uczestniczka zobowiązana jest do złożenia oświadczenia w którym wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z przepisami art. 6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119) wyłącznie na potrzeby prowadzonej rekrutacji i realizacji projektu.  

2. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podpisania ww. oświadczenia jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.  

3. Beneficjent zapewnia zachowanie tajemnicy wszystkich informacji przekazywanych przez podmioty wnioskujące o 

zakwalifikowanie do projektu. 

 

§14  Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej Beneficjenta projektu 

http://www.fundacjachallenge.org/ 

2. Regulamin stanowi integralną częścią umowy uczestnictwa w projekcie. 

3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Beneficjenta. 

 Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu obowiązuje od dnia jego publikacji na 

stronie internetowej projektu http://www.fundacjachallenge.org/ 

 W sprawach spornych decyzje podejmuje Beneficjent. 

http://www.fundacjachallenge.org/

