Projekt „Nauka języka litewskiego w gminie Szypliszki i Rutka-Tartak.”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin
uczestnictwa w projekcie
„Nauka języka litewskiego w gminie Szypliszki i Rutka-Tartak.”
§1
Informacja o projekcie
1. Projekt „Nauka języka litewskiego w gminie Szypliszki i Rutka-Tartak.” realizowany jest
przez Stowarzyszenie „Macierzanka” (zwane dalej Projektodawcą), w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.
2. Biuro Projektu znajduje się pod adresem: ul. Suwalska 17A, 16-407 Wiżajnach, czynne jest
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 17.00.
3. Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo Podlaskie: powiat Suwalski: gmina
Szypliszki i Rutka-Tartak.
4. Okres realizacji projektu: od 1-09-2011 r. do 30.04.2012 r.
5. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz z
budżetu państwa.
6. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestniczek oraz zasady uczestnictwa w projekcie
pt. „Nauka języka litewskiego w gminie Szypliszki i Rutka-Tartak.”, zwanym dalej
Projektem.
§2
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem/-czką projektu może zostać osoba:
 W wieku 15-35 lat,
 Zamieszkała na terenie gminy Szypliszki, lub Rutka-Tartak,
2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu wymagań określonych w § 2 p.1 niniejszego
regulaminu, jest wypełnienie i przesłanie pocztą tradycyjną, lub złożenie osobiście w biurze
projektu:
 formularza rekrutacyjnego, kompletnie wypełnionego, opatrzonego datą i podpisanego;
 oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych opatrzonego datą i
podpisanego;
 Deklaracji uczestniczki projektu;
 kserokopii dowodu osobistego, lub/i zaświadczenia z ewidencji ludności o zameldowaniu
tymczasowym;
3. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 40 osób (32 kobiety i 8 mężczyzn).
4. Formularz rekrutacyjny i pozostałe dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie internetowej
http://serywizajny.org.pl , a także w Biurze Projektu.
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5. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwym
formularzu rekrutacyjnym, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata/-tki.
6. Za moment zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której złożone zostały wszystkie wymagane
dokumenty.
7. Decyzja o zakwalifikowaniu kandydata/-ki do udziału w Projekcie zostanie podjęta przez Komisję
Rekrutacyjną na podstawie spełnienia ww. kryteriów. O pierwszeństwie udziału w projekcie
decyduje kolejność zgłoszeń. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje od
niej odwołanie.
8. Z przeprowadzonej rekrutacji sporządzony zostanie Protokół Rekrutacyjny.
§3
Zasady rekrutacji
1. Sposoby rekrutowania Uczestniczek projektu:
 Ogłoszenia na stronach WWW lokalnych instytucji;
 Plakaty i ulotki;
 Informacja telefoniczna.
2. Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane od 19 do 30 września 2011r. Zgłoszenia,
które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci/-tki nie zakwalifikowani/-ne do
projektu, lecz spełniający/=e wymogi formalne, zostaną umieszczeni/-one na liście rezerwowej i
będą mogli/-ły wejść do projektu w momencie rezygnacji któregoś/-jś z zakwalifikowanych
uczestników/-czek.
3. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:
 wypełnienie formularza rekrutacyjnego i pozostałych załączników – przyjęcie zgłoszenia;
 weryfikacja złożonych dokumentów;
 sporządzenie listy uczestników/-czek projektu.
4. Przystąpienie kandydata/-ki do procesu rekrutacji, jest równoznaczne z zaakceptowaniem
niniejszego regulaminu.
§4
Kwalifikacja uczestników/-czek projektu
1. O zakwalifikowaniu kandydata/-ki do projektu będą decydowały następujące kryteria:
kryteria formalne:
 złożenie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami;
 złożenie w biurze projektu wymaganych dokumentów;
 spełnienie kryteriów wymienionych w §2 niniejszego regulaminu;
 kryterium kolejności zgłoszeń.
2. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wyselekcjonowanie grupy uczestników/-czek, które
wezmą udział w szkoleniach językowych.
3. W przypadku niespełnienia wymagań rekrutacji kandydat/-ka zostanie jednokrotnie poproszony/-a
o uzupełnienie braków formalnych, wówczas za datę złożenia formularza rekrutacyjnego uważa
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się datę złożenia uzupełnień formalnych. W przypadku nie złożenia uzupełnień formalnych,
formularz nie będzie podlegać rozpatrzeniu.
4. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi na stronie internetowej WWW projektu. Dodatkowo
kandydaci/-tki, które zostaną zakwalifikowani/-e do uczestnictwa w projekcie będą informowani/-e
o wynikach za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej, lub telefonicznie.
§5
Prawa uczestników/-czki projektu
Każdy/-a uczestnik/-czka projektu ma prawo do:
1) udziału w szkoleniach, do których się zakwalifikował/-a;
2) otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć;
3) bufetu podczas szkoleń;
4) otrzymania certyfikatu bądź zaświadczenia o uczestnictwie w danym szkoleniu w ramach
Projektu.
§6
Obowiązki uczestniczki szkolenia
Uczestnik/-czka Projektu zobowiązuje się do:
1) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych;
2) podpisania niniejszego regulaminu i jego przestrzegania;
3) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, na które się zakwalifikował/-a – potwierdzonego
własnym podpisem na liście obecności;
4) wypełniania w trakcie trwania szkolenia ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających;
5) bieżącego informowania Koordynatora Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić
jego dalszy udział w szkoleniu;
6) usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie do 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia;
7) bieżącego informowania o zmianie swojego statusu (spełnienia warunków zapisanych w § 2,
pkt 1).
§7
Szkolenia
1. Organizacja cyklu szkoleń ma na celu nabycie umiejętności związanych z posługiwaniem się
językiem litewskim.
2. Planowane jest utworzenie 4 grup szkoleniowych, po 10 osób każda.
3. Program szkolenia motywacyjnego obejmuje 8 godzin zajęć dla każdej grupy.
4. Program kursu językowego obejmuje 48 godzin zajęć dla każdej grupy.
5. Harmonogram szkoleń będzie dostępny na stronie internetowej oraz zostanie przekazany
uczestnikom/-czkom.
6. Każdy/-a uczestnik/-czka projektu zobowiązany/-a jest do uczestnictwa w 80% godzin zajęć.
7. W przypadku przerwania szkolenia z winy uczestnika/-czki projektu lub niedotrzymania
wymaganego poziomu frekwencji na zajęciach, za wyjątkiem zdarzeń losowych i choroby,
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uczestnik/-czka zobowiązany/-a jest do zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych, a
Projektodawca ma prawo dochodzić zwrotu poniesionych kosztów.
8. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, uczestnik/-czka zobowiązany/-a jest do złożenia pisemnego
oświadczenia o rezygnacji z podaniem przyczyny. W sytuacji, gdy przyczyną rezygnacji jest
wypadek losowy, uczestnik/-czka zobowiązany/-a jest dołączyć do oświadczenia potwierdzającą
ten fakt dokumentację.
9. W przypadku, gdy przyczyna rezygnacji ze szkolenia jest inna niż wypadek losowy, lub
dokumentacja potwierdzająca wypadek losowy nie zostanie zaakceptowana przez Projektodawcę,
Projektodawca ma prawo dochodzić zwrotu poniesionych kosztów.
10. Kwota pomocy publicznej ze środków Unii Europejskiej tj. koszt przypadający na jednego
uczestnika/-czkę to: 1250 zł.
§8
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

Sprawy nie uregulowane niniejszym Regulaminem wymagają formy pisemnej.
Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1-09-2011r.
Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na skutek zmian w przepisach, lub
umowy o dofinansowanie i jej załączników.
5. Aktualna treść niniejszego regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu i stronie WWW Projektu.

