Regulamin uczestnictwa w projekcie
„Buduj przyszłość – międzynarodowy certyfikat z zakresu spawania metodą nietopliwą w osłonie
gazów nieaktywnych – metoda 141 TIG”
1) INFORMACJE OGÓLNE
1. Projekt „Buduj przyszłość – międzynarodowy certyfikat z zakresu spawania metodą nietopliwą w osłonie
gazów nieaktywnych – metoda 141 TIG” jest realizowany przez Grupę Szkoleniowo Doradczą Europlus
Sp. z o.o. w partnerstwie ze Zbigniew Maruszewski Sp. z o.o.
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 - 2020,
realizowany w ramach osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działania
11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie
zawodowe osób dorosłych.
3. Projekt skierowany jest do osób dorosłych z obszaru województwa śląskiego (zgodnie z Kodeksem
Cywilnym), które z własnej inicjatywy zgłaszają chęć podnoszenia i /lub uzupełnienia kwalifikacji.
4. Czas realizacji projektu: 01.01.2019 - 31.12.2020.
5. Szczegółowych informacji o Projekcie udzielają pracownicy Biura Projektu – ul. Karłuszowiec 9, 42-600
Tarnowskie Góry, tel. 32 769 03 39.
2) ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE, REKRUTACJA I WYMAGANIA
1. Uczestnikami projektu będzie 120 osób dorosłych (w tym min. 5 kobiet) zamieszkałych, pracujących
lub uczących się na terenie woj. śląskiego, które z własnej inicjatywy chcą uzyskać lub uzupełnić wiedzę
i kwalifikacje w zakresie spawania elektrodą nietopliwą w osłonie gazów nieaktywnych – metodą 141 TIG.
Uczestnicy będą posiadali wykształcenie min. podstawowe oraz przedstawią zaświadczenie lekarskie
potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza.
2. W ramach projektu zrealizowane zostaną szkolenia zawodowe „Spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie
gazów nieaktywnych – metoda 141 TIG”. W ramach każdego ze szkoleń zaplanowano również
sfinansowanie egzaminu zewnętrznego (Paszport Spawacza – książeczka spawacza).
3. Rekrutacja na szkolenia będzie prowadzona od lutego 2019 r. do września 2020 r. Rekrutacja będzie
prowadzona do wyczerpania miejsc na dane szkolenie, zgodnie z poniższymi kryteriami.
4. Kandydaci/ Kandydatki mogą się zgłaszać do projektu osobiście, w biurze, przez Internet (e-mail), faksem
lub pocztą. O wpisie na listę kandydatów decyduje złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów
rekrutacyjnych (formularz zgłoszeniowy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dokumenty są
dostępne do pobrania na stronach www.kursysilesia.pl oraz www.gsdeuroplus.pl lub bezpośrednio
w Biurze Projektu) i spełnienie kryteriów formalnych tj.:
− wiek min. 18 lat,
− pełna zdolność do czynności prawnych,
− wykształcenie min. podstawowe,
− zamieszkanie, zatrudnienie lub uczenie się na terenie województwa śląskiego.
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5. Spośród osób zgłoszonych sporządzona zostanie lista kandydatów (+20% lista rezerwowa) według
kryteriów rekrutacji:
− osoby z niepełnosprawnością – na podstawie orzeczenie o niepełnosprawności (tylko w przypadku
osób, których niepełnosprawność nie wyklucza udziału w szkoleniu) – 10 pkt;
− kobiety (weryfikowane na podstawie oświadczenia/ PESEL) – 10 pkt.
− wykształcenie maksymalnie podstawowe (weryfikacja na podstawie oświadczenia) – 5 pkt.
− osoby nie posiadające żadnych uprawnień spawalniczych (weryfikacja na podstawie oświadczenia) –
5 pkt.
Przy równej liczbie punktów decydujące będzie spełnianie najistotniejszych kryteriów zgodnie z ww.
kolejnością – np. przy równej liczbie punktów pierwszeństwo będą miały osoby z niepełnosprawnościami.
6. Po zakwalifikowaniu na szkolenie uczestnik zostanie poinformowany o terminie szkolenia i konieczności
dostarczenia zaświadczenie lekarskiego potwierdzającego zdolność do wykonywania zawodu spawacza.
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i uzależniony będzie od daty rozpoczęcia szkolenia. Niedostarczenie zaświadczenia do wyznaczonego
terminu będzie skutkowało skreśleniem Kandydata/Kandydatki z listy uczestników i wpisaniem na listę
uczestników kolejnej osoby z listy rezerwowej.
7. W przypadku rezygnacji Uczestnika ze szkolenia należy poinformować Biuro Projektu nie później niż dwa
tygodnie przed jego rozpoczęciem, co daje możliwość zakwalifikowania osoby z listy rezerwowej.
Brak informacji o rezygnacji ze szkolenia bez poinformowania będzie wiązać się z odpowiedzialnością
finansową zgodnie z pkt. 6 niniejszego regulaminu.
8. Nie więcej niż 20% uczestników projektów zatrudnionych będzie u jednego pracodawcy.
3) UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1. Uczestnik Projektu jest uprawniony do:
a) udziału w szkoleniu „Spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów nieaktywnych – metoda 141
TIG” realizowanym w wymiarze 24 godz. teorii oraz 108 godz. zajęć praktycznych,
b) zapewnieniem przez Projektodawcę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
(obejmującego każdy etap kursu tj. dojazd i zajęcia),
c) otrzymania zaplanowanych we wniosku materiałów dydaktycznych oraz materiałów ochrony osobistej
na zajęcia praktyczne,
d) otrzymania wyżywienia w zakresie określonym przez Projektodawcę w czasie trwania zajęć,
e) sfinansowania kosztu jednego egzaminu państwowego (Paszport Spawacza – książeczka spawacza),
f) korzystania z materiałów eksploatacyjnych na zajęciach praktycznych.
2. Uczestnik Projektu - zobowiązany jest do:
a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w szkoleniach, wymagana frekwencja
niezbędna do zakończenia szkolenia to min. 80% obecności,
b) potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności,
c) stawienia się na egzamin państwowy w terminie i miejscu podanym przez Projektodawcę,
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d) w przypadku nie stawienia się na egzamin lub negatywnego wyniku egzaminu państwowego,
finansowanego w ramach projektu, Uczestnik zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu
poprawkowego w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w szkoleniu. Egzamin poprawkowy
finansowany jest ze środków własnych uczestnika. Uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia
do Biura Projektu kopii Paszportu Spawacza – książeczki spawacza, potwierdzającego uzyskanie
kwalifikacji,
e) Projektodawca dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi
sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego zwolnienia
lekarskiego lub innych dokumentów usprawiedliwiających jego nieobecność.
4) ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
1.

Z ważnej przyczyny Uczestnik, który został zakwalifikowany, może zrezygnować z udziału w Projekcie
przed rozpoczęciem szkolenia, informując o tym pisemnie Projektodawcę, nie później jednak niż na trzy
dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.

2.

Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie szkolenia może nastąpić z ważnej przyczyny i wymaga
złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji wraz z podaniem przyczyn
rezygnacji.

3.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w trakcie trwania szkolenia, Projektodawca może
żądać, aby Uczestnik przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające
jego rezygnację.

4.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przez Uczestnika Projektu, na jego miejsce zostanie
zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej.

5.

Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w przypadku:
− naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego,
− nieusprawiedliwionej nieobecności.

6.

W przypadku skreślenia z listy uczestników lub rezygnacji ze szkolenia bez wskazania ważnych
przyczyn, Projektodawca ma prawo domagania się od Uczestnika projektu zwrotu pełnych kosztów
poniesionych na jego szkolenie.
5) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia projektu.

2.

Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

3.

Wszystkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.

4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa
krajowego.

5.

W sprawach spornych głos decydujący posiada Lider projektu.

Warszawa, styczeń 2019
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