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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Warsztaty profesjonalistów IT” 

nr projektu POKL.08.01.01-20-044/13 

 

I. Postanowienia ogólne 

1.1. Realizatorem projektu Warsztaty profesjonalistów IT jest TEB Edukacja sp. z o.o. w Poznaniu.  

1.2. Projekt Warsztaty profesjonalistów IT realizowany jest w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry 

gospodarki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1. Wspieranie 

rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

1.3. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.  

1.4. Projekt trwa od 01.11.2013 do 30.04.2015 i realizowany jest na terenie województwa podlaskiego. 

1.5. Przyjęto tryb realizacji projektu z pomocą publiczną, dlatego też projekt adresowany jest do: 

50 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (i ich 96 pracowników) posiadających jednostkę organizacyjną na 

obszarze województwa podlaskiego, jednocześnie prowadzących działalność w następujących branżach wg PKD 

2007: 

 sektor oprogramowania komputerowego i technologii informatycznych: klasa 58.21, 58.29, 62.01; 

 sektor technologii informacyjnych i komunikacyjnych: klasa 33.20, 62.02, 62.03, 62.09; grupa 63.1.  

sektor -przetwórstwa rolno - spożywczego: dział 10, dział 11; 

 sektor maszynowy: dział 28, dział 29, dział 30;  

 sektor metalowy: dział 24, dział 25; 

 sektor drzewny i meblarski: dział 16, dział 31; 

 sektor bieliźniarski: klasa 14.14; 

 sektor artykułów i sprzętu medycznego: dział 21, grupa 26.6, klasa 30.92, grupa 32.5, klasa 46.46, klasa 

47.73, klasa 47.74; 

 

1.6. Rekrutację kandydatów prowadzi Realizator projektu przez Biuro Projektu w Białymstoku.  

1.7. Przystępując do Projektu w sposób przewidziany w niniejszym regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na jego 

postanowienia. Udział w projekcie i udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.  

1.8. Projekt ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw działających w branży IT na terenie województwa podlaskiego, a tym samym przyczynić się do 

zwiększenia konkurencyjności ww. firm. 

1.9. W związku z realizacją projektu w trybie z pomocą de minimis udział w Projekcie jest bezpłatny. 

II. Definicje 

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:  

2.1. Realizator – TEB Edukacja sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu. 

2.2. Projekt – projekt Warsztaty profesjonalistów IT w ramach 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, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
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2.3. Zajęcia – cykl zajęć organizowanych przez Realizatora w ramach Projektu zgodnie z ustalonym zakresem 

merytorycznym i harmonogramem, w ustalonych odrębnie grupach szkoleniowych i miejscach szkoleń.  

2.4. Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na podstawie zasad określonych 

w Regulaminie.  

2.5 Przedsiębiorstwo – podmiot w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2010 nr 220 poz.1447, z późn. zm). 

2.6 Beneficjent pomocy (Przedsiębiorca) – mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo kierujące swoich 

pracowników na szkolenia organizowane w ramach Projektu. 

2.7 Beneficjent Ostateczny (Uczestnik projektu) – pracownik oddelegowany przez Beneficjenta pomocy na 

szkolenie, który po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w Regulaminie został przez Realizatora 

zakwalifikowany do udziału w Projekcie. 

2.8 Pomoc publiczna – wszelka pomoc przyznawana przez Państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów 

państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie 

niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów oraz wpływająca tym samym na wymianę 

handlową między Państwami Członkowskimi. 

2.9 Pomoc de minimis - zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia nr 1998/2006, pomoc nieprzekraczająca 

pułapu 200 tys. EURO w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych 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. 

III. Założenia i warunki uczestnictwa w projekcie 

3.1. Projekt przewiduje przeszkolenie 96 pracowników 50 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży IT z 

obszaru woj. podlaskiego, poprzez udział w szkoleniach z zakresu Windows Serwer 2012 i Windows 8, 

przygotowujących do zdania egzaminu MCSA zgodnie z metodologią Microsoft. 

3.2. Zajęcia szkoleniowe będą odbywały się na terenie województwa podlaskiego, w lokalizacji wskazanej przez 

Organizatora. Zajęcia będą odbywały się w formie warsztatowej. 

3.3. Kandydaci muszą spełniać wymogi zawarte w dokumentacji projektu określające grupy docelowe.  

3.4. Projekt dotyczy przedsiębiorstw i ich pracowników, o których jest mowa w punkcie 1.5 niniejszego 

regulaminu, a więc 50 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (i ich 96 pracowników) posiadających jednostkę 

organizacyjną na obszarze województwa podlaskiego i jednocześnie prowadzących działalność w następujących 

branżach wg PKD 2007: 

 sektor oprogramowania komputerowego i technologii informatycznych: klasa 58.21, 58.29, 62.01; 

 sektor technologii informacyjnych i komunikacyjnych: klasa 33.20, 62.02, 62.03, 62.09; grupa 63.1.  

sektor -przetwórstwa rolno - spożywczego: dział 10, dział 11; 

 sektor maszynowy: dział 28, dział 29, dział 30;  

 sektor metalowy: dział 24, dział 25; 

 sektor drzewny i meblarski: dział 16, dział 31; 

 sektor bieliźniarski: klasa 14.14; 

 sektor artykułów i sprzętu medycznego: dział 21, grupa 26.6, klasa 30.92, grupa 32.5, klasa 46.46, klasa 

47.73, klasa 47.74; 

3.5. Oprócz punktu 3.4  Kandydat/Przedsiębiorca dodatkowo musi:  

- kompletnie wypełnić i czytelnie podpisać formularz zgłoszeniowy, 
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- podpisać deklarację udziału w projekcie (każdy oddelegowany pracownik odrębnie),  

- kompletnie wypełnić i podpisać deklarację o przynależności do grupy objętej wsparciem 

- przedłożyć oświadczenie/zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis za okres 3 ostatnich lat 

kalendarzowych (za rok kalendarzowy, w którym wnioskuje się o pomoc de minimis oraz 2 poprzednie lata 

kalendarzowe) 

- wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu (każdy oddelegowany 

pracownik odrębnie),  

- zapoznać się i zaakceptować treść regulaminu, 

- podpisać umowę uczestnictwa w projekcie w obecności pracownika Biura Projektu wraz z dostarczonymi 

załącznikami: 

 Załącznik nr 1 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  

Załącznik nr 1a - Oświadczenie potwierdzające sytuację finansową Beneficjenta  

Załącznik nr 1b - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej na te same koszty 

kwalifikujące się do objęcia pomocą, (jeśli podmiot nie otrzymał takiej pomocy) 

Załącznik nr 1c – Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy publicznej 

 Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych; 

 Załącznik nr 3 - Lista oddelegowanych pracowników; 

 Załącznik nr 4 - Kopia aktualnego wyciągu z KRS lub innego dokumentu potwierdzającego status 

przedsiębiorcy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy, 

potwierdzony i podpisany za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

firmy, wskazującą siedzibę przedsiębiorstwa na terenie województwa podlaskiego oraz numery PKD 

potwierdzające prowadzenie działalności w ww. branżach wg PKD 2007; 

 Załącznik nr 5 - Program szkolenia. 

3.6. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły, aż do zakwalifikowania planowanej liczby Uczestników. W 

razie rezygnacji ze szkolenia Uczestnika w terminie nie później niż przed upływem 20% prowadzonych zajęć, na 

jego miejsce zostanie przyjęta osoba z listy rezerwowej.  

3.7. W przypadku większej liczby zgłoszeń Kandydatów oraz w celu zabezpieczenia frekwencji, na wypadek 

choroby lub zdarzeń losowych powodujących rezygnację Uczestników, przewiduje się utworzenie listy 

rezerwowych (2 osoby/grupę).  

3.8. Proces rekrutacji prowadzony będzie odrębnie dla każdej z grup do momentu zamknięcia listy Uczestników. 

Zajęcia będą prowadzone w grupach liczących około 8 osób.  

3.9. Kwalifikacja Kandydatów odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów zgłoszeniowych. 

3.10. O zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w Projekcie decyduje:  

- zgodność danych podanych przez Kandydata z założeniami projektu (struktura wielkości przedsiębiorstw, 

obszar działalności przedsiębiorstwa wg PKD 2007, limit pomocy de minimis, miejsce zamieszkania),  

- poprawne wypełnienie i złożenie deklaracji zgłoszeniowej wraz z wymaganymi w regulaminie dokumentami,  

- wynik testu wiedzy wraz z analizą potrzeb (pierwszeństwo dla osób o niskich wynikach z testu) 

3.11. O zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w Projekcie, w przypadku takiej samej liczby punktów u kilku 

osób, decyduje kolejność zgłoszeń. 
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3.12. Zgłoszenia dokonywane z naruszeniem powyższych postanowień nie będą rozpatrywane, a złożone przez 

Kandydata dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.  

3.13. Każdy zakwalifikowany Kandydat zostanie powiadomiony o wynikach rekrutacji telefonicznie, drogą 

pisemną lub mailową.  

3.14. Umowa szkoleniowa zawierana jest pomiędzy przedsiębiorstwem kierującym pracownika na szkolenie 

(Beneficjentem pomocy), a Wykonawcą – TEB Edukacja sp. z o.o. 

3.15. Zajęcia będą odbywać się zgodnie z harmonogramem określonym przed rozpoczęciem szkolenia.  

3.16. Realizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zajęć.  

IV. Prawa i obowiązki uczestnictwa w projektu 

4.1. Beneficjent pomocy jest zobowiązany do uczestnictwa w procesie rekrutacji.  

4.2. Beneficjent pomocy przed przystąpieniem do projektu ma obowiązek złożyć komplet wymaganych 

dokumentów (dotyczących zarówno przedsiębiorstwa jak i oddelegowanych pracowników będących 

uczestnikami szkolenia).   

4.3. W związku z limitem możliwości udzielenia pomocy de minimis, Przedsiębiorca zobowiązuje się do 

przedłożenia wszystkich zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis za okres 3 lat kalendarzowych (za rok 

bieżący, w którym wnioskuje o udzielenie pomocy de minimis - do dnia podpisania umowy uczestnictwa w 

Projekcie, oraz 2 poprzednie lata kalendarzowe). 

4.4. Udział w prowadzonych zajęciach w ramach projektu jest obowiązkowy. Uczestnik zobowiązany jest do 

potwierdzania swojej obecności własnoręcznym podpisem na liście obecności każdego dnia szkolenia. 

4.5. Realizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności Uczestnika spowodowane chorobą lub ważnymi 

sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga złożenia pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności. 

Druk oświadczenia dostępny jest w Biurze Projektu.  

4.6. Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania certyfikatu zaświadczającego o jego ukończeniu jest 

odpowiednia frekwencja, tzn. udział, w co najmniej 80% zajęć. 

4.7. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku, nagrania Uczestnika 

- do celów marketingowych (katalogi, foldery i inne publikacje) pod warunkiem, że fotografia lub nagranie 

zostało wykonane w trakcie trwania szkolenia. Uczestnik jest uprawniony do złożenia pisemnego oświadczenia o 

nie wyrażeniu zgody na wykorzystanie jego wizerunku. O tym fakcie zobowiązany jest poinformować Realizatora 

przed zawarciem umowy o uczestnictwo w projekcie. 

4.8. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia w trakcie trwania warsztatów ankiet oceniających szkoleniowca, 

Realizatora oraz zakres merytoryczny szkolenia, a także poddać się procesowi ewaluacji w trakcie i po 

zakończeniu szkolenia.  

4.9. Uczestnik ma prawo do: 

a) udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,  

b) zgłaszania uwag dotyczących szkolenia oraz innych spraw organizacyjnych bezpośrednio trenerowi lub 

Realizatorowi,  

c) korzystania z cateringu, 

d) otrzymania materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, 

e) oceny organizacji i przebiegu szkolenia oraz wykładowców,  
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f) otrzymania certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia, 

g) otrzymania zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, 

h) przystąpienia do opłaconego egzaminu Microsoft po każdym ukończonym module szkolenia. 

4.10. Realizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy, Uczestników, którzy rażąco naruszają porządek 

organizacyjny przyjęty niniejszym Regulaminem.  

4.11. W przypadku skreślenia z listy, Realizator może obciążyć Beneficjenta pomocy całością kosztów jego 

uczestnictwa w Projekcie za okres do momentu skreślenia z listy lub złożenia przez Uczestnika oświadczenia o 

rezygnacji z udziału w Projekcie.  

4.12. Każdy Uczestnik projektu podlega procesowi monitoringu mającemu na celu ocenę skuteczności działań 

podjętych w ramach projektu.  

V. Poziom udzielonej pomocy de minimis 

5.1 Ponieważ szkolenie realizowane jest w ramach pomocy de minimis, Beneficjentowi Projektu pokrywane jest 

100% wydatków kwalifikowalnych związanych ze szkoleniem i tym samym udział w szkoleniu jest całkowicie 

bezpłatny. 

5.2 Szacowana wartość udzielonej pomocy de minimis przypadająca na jedną osobę za udział w całości szkolenia 

wynosi 6567,42 zł.  

5.3 Wysokość udzielonej pomocy de minimis będzie zależna od liczby pracowników oddelegowanych z jednej 

firmy na szkolenie (liczba pracowników x wartość szkolenia przypadająca na 1 osobę). 

5.4 Rzeczywista wysokość pomocy de minimis może ulec zmianie, ponieważ jest uzależniona od liczby 

zgłoszonych osób na dany termin szkolenia. O kwocie tej przedsiębiorstwo zostanie poinformowane po 

zakończeniu szkolenia. 

5.5 Dzień zawarcia umowy uczestnictwa w projekcie jest dniem wystawienia zaświadczenia o udzielonej pomocy 

de minimis.  

5.6 Jeśli po zakończeniu szkolenia, okaże się, że rzeczywista wartość udzielonej pomocy de minimis przypadająca 

na jednego uczestnika szkolenia była inna, niż zakładana w punkcie 5.2 Regulaminu oraz Umowie o 

dofinansowanie, Beneficjent pomocy zobowiązany jest do podpisania aneksu zmieniającego Umowę w tym 

zakresie, a Realizator szkolenia, na podstawie tego aneksu, zobowiązany jest do wystawienia skorygowanego 

zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis. 

VI.  Warunki rezygnacji 

6.1. Z ważnej przyczyny Beneficjent pomocy/Uczestnik, który został zakwalifikowany, może zrezygnować z 

udziału w Projekcie przed rozpoczęciem kursu, informując o tym Realizatora nie później niż na trzy dni robocze 

przed rozpoczęciem zajęć. 

6.2. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie szkolenia może nastąpić z ważnej przyczyny i wymaga 

pisemnego usprawiedliwienia.  

6.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania, Realizator może żądać, aby 

Uczestnik przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające jego rezygnację.  

6.4. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Realizator może obciążyć 

Beneficjenta pomocy całością kosztów uczestnictwa oddelegowanych pracowników w Projekcie za okres do 

złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie. Niniejsze postanowienie wynika z 
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faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku, z czym na Realizatorze spoczywa 

szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie.  

6.5. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w trakcie trwania projektu, Uczestnik jest zobowiązany zwrócić 

materiały szkoleniowe i inne pomoce dydaktyczne Realizatorowi projektu. W przypadku zwrotu zniszczonych, 

nienadających się do dalszego wykorzystania materiałów lub nie zwrócenia ich Realizatorowi, Uczestnik jest 

zobowiązany pokryć ich koszt zakupu lub przygotowania.  

6.6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przez Uczestnika, na jego miejsce zostanie 

zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej.  

VII. Postanowienia końcowe. 

7.1. Realizator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych 

postanowień bez podania przyczyn. Regulamin z wprowadzonymi zmianami dostępny będzie w Biurze Projektu 

oraz na stronie internetowej Realizatora. Uczestnik jest zobowiązany do śledzenia zmian w Regulaminie i 

przestrzegania zawartych w nim postanowień.  

7.2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) . Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne 

do wzięcia udziału w Projekcie. Osobom biorącym udział w projekcie przysługuje prawo dostępu do ich danych 

oraz prawo ich poprawiania.  

7.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Projektu (http://profesjonalisci-

it.pl) i obowiązuje przez okres realizacji Projektu.  

7.4. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu, które nie zostaną rozwiązane w wyniku negocjacji 

między stronami, będą rozstrzygane na drodze postępowania sądowego przez Sąd właściwy według siedziby 

Realizatora.  

7.5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz 

innych ustaw. 

 

Załącznik nr 1 – Umowa uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami 

 

http://profesjonalisci-it.pl/
http://profesjonalisci-it.pl/

