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Regulamin uczestnictwa w projekcie 

„Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie 

„Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”, realizowanego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś 

priorytetowa:  RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i 

kształcenia ustawicznego; Działanie: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość 

szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego; Poddziałanie: RPSW.08.05.01 

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju 

CKZiU. 

2. Projekt „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic” 

realizowany jest przez Beneficjenta - Akademię Przedsiębiorczości Spółka z o.o, z 

siedzibą w Kielcach  przy ul. Małej 14, oraz Partnerów: Powiat Starachowicki 

(Starachowice, ul. W. Borkowskiego 4), Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” 

S.S (Starachowice, ul. Radomska 29)  na podstawie umowy RPSW.08.05.01-26-0033/17-

00 zawartej w dniu 12.09.2017 r. z Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w 

Kielcach, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

4. Okres realizacji projektu: 01.10. 2017 r. – 31.08.2019 r. 

5. Celem projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic” 

jest zwiększenie możliwości przyszłego zatrudnienia poprzez podniesienie  kwalifikacji 

zawodowych uczniów oraz nauczycieli szkół zawodowych w Starachowicach. 

6. Biuro Projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic” 

mieści się w biurze Akademii Przedsiębiorczości Spółka z o.o. w Starachowicach, ul. 

Zgodna 2. 
 

§ 2 

Słownik pojęć 

1.  Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

a) Projektodawca – Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o. 



2 

 

b) Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Departament 

Wdrażania Środków EFS Województwa Świętokrzyskiego, 

c) Uczestnik Projektu – zakwalifikowany zgodnie z zasadami określonym w niniejszym 

regulaminie uczeń lub nauczyciel Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w 

Starachowicach, Technikum Nr 1 w Starachowicach oraz Technikum Nr 2 w 

Starachowicach, bezpośrednio korzystający ze wsparcia oferowanego w niniejszym 

projekcie, 

d) Projekt – projekt  pt. „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla 

Starachowic” 

e) Biuro Projektu  –  Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o. w Starachowicach, ul. 

Zgodna 2. 

f) Sekretariat Szkoły:  

 dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 - sekretariat Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 3 , ul. Szkolna 10, 27-200 Starachowice 

 dla uczniów i nauczycieli Technikum Nr 1 - sekretariat Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 1 , ul. Radomska 72, 27-200 Starachowice 

 dla uczniów i nauczycieli Technikum Nr 2 - sekretariat Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 2 , ul. 1 Maja 4, 27-200 Starachowice 

 

§ 3 

Adresaci i zakres wsparcia w projekcie  

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Starachowicach 

PLACÓWKA: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Starachowicach 

1. Dostosowanie, adaptacja i doposażenie 2 pracowni kształcenia zawodowego w Zasadniczej 

Szkole Zawodowej Nr 1 w Starachowicach:  Pracowni Mechaniki Samochodowej i 

Elektromechaniki Pojazdów. 

2. Wzmocnienie współpracy z lokalnym rynkiem pracy poprzez organizację Forum 

Współpracy i Dni kariery (1 dzień - II kw.2019 i 1 dzień - II kw. 2019). 

UCZNIOWIE  

3. Kursy zawodowe/szkolenia dla 120 uczniów (32 kobiet, 88 mężczyzn) z następujących 

kierunków kształcenia objętych wsparciem: 

a)   elektromechanik pojazdów samochodowych – Kurs prawa jazdy kat. B lub Kurs 

spawacza metodą MAG, 

b)   mechanik pojazdów samochodowych - Kurs prawa jazdy kat. B lub Kurs diagnostyka 

pojazdów BOSCH, 

c)   operator obrabiarek skrawających - Kurs spawacza MAG, 

d)   monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - Kurs operatora 

wózków widłowych lub Kurs operatora koparko-ładowarki, 

e)   fryzjer - Wizaż i stylizacja paznokci, 

f)   kucharz - Kurs barmański I stopnia, 

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 wybierają jeden kurs dla danego zawodu. 

4. Zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego zawodowego, w wymiarze 32 h, dla 30 

uczniów, spośród osób uczestniczących w kursach zawodowych wymienionych w § 3, 

pkt. 3. 
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5. Dodatkowo: Staże zawodowe dla 24 uczniów, spośród osób uczestniczących w kursach 

zawodowych wymienionych w § 3, pkt. 3, realizowane w wymiarze 150h, w okresie 

wakacyjnym  roku szk. 2017/18 lub 2018/19. 

 

§ 4 

Adresaci i zakres wsparcia w projekcie  

- Technikum Nr 1 w Starachowicach 

PLACÓWKA: Technikum Nr 1 w Starachowicach  

1. Dostosowanie, adaptacja i doposażenie 2 pracowni kształcenia zawodowego w Technikum  

Nr 1 w Starachowicach:  Pracowni Geodezyjno – Kartograficznej i Pracowni Obsługi 

Technika Hotelarstwa oraz doposażenie 1 Pracowni Gastronomicznej. 

2. Wzmocnienie współpracy z lokalnym rynkiem pracy poprzez  dwukrotną organizację 

Forum Współpracy i Dni kariery (1 dzień - II kw.2019 i 1 dzień - II kw. 2019). 

UCZNIOWIE  

3. Kursy zawodowe/szkolenia dla 80 uczniów (54 kobiet, 26 mężczyzn) z następujących 

kierunków kształcenia objętych wsparciem: 

a) technik geodeta - Obsługa programu EW MAPA oraz Kurs prawa jazdy kat. B lub 

Kurs AutoCAD   

b) technik żywienia i usług gastronomicznych - Kurs barmański I stopnia, Kurs 

baristyczny 

c) technik hotelarstwa - Kurs obsługi programu CHART oraz Kurs barmański I stopnia 

lub Kurs baristyczny  

Uczniowie Technikum Nr 1 wybierają maksymalnie dwa kursy dla danego zawodu. 

4. Warsztaty wyjazdowe - pomiary geodezyjne  - dla 24 uczniów kierunku technik geodeta. 

5. Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego zawodowego, w wymiarze 40 h dla 40 uczniów 

spośród osób uczestniczących w kursach zawodowych wymienionych w §4, pkt.3.  

6. Dodatkowo: Staże zawodowe dla 32 uczniów, spośród osób uczestniczących w kursach 

zawodowych wymienionych w §4, pkt.3, realizowane w wymiarze 150h, w okresie 

wakacyjnym  roku szk. 2017/18 lub 2018/19. 

NAUCZYCIELE 

7. Studia podyplomowe dla nauczycieli kierunków kształcenia objętych wsparciem,  

kierowanych przez dyrektora zgodnie z zapotrzebowaniem szkoły - 1 osoba 

8. Kursy i szkolenia zawodowe dla nauczycieli kierunków kształcenia objętych wsparciem,  

kierowanych przez dyrektora zgodnie z zapotrzebowaniem szkoły – 4 osoby 

 

§ 5 

Adresaci i zakres wsparcia w projekcie  

- Technikum Nr 2 w Starachowicach 

 

PLACÓWKA: Technikum Nr 2 w Starachowicach  

1. Dostosowanie, adaptacja i doposażenie 2 pracowni kształcenia zawodowego w Technikum  

Nr 2 w Starachowicach: Pracowni Środków Transportu i Mechatronicznej oraz doposażenie 1 

Pracowni Elektrycznej.  
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2. Wzmocnienie współpracy z lokalnym rynkiem pracy poprzez dwukrotną organizację 

Forum Współpracy i Dni kariery (1 dzień - II kw.2019 i 1 dzień - II kw. 2019). 

UCZNIOWIE  

3. Kursy zawodowe/szkolenia dla 120 uczniów (36 kobiet, 84 mężczyzn) z następujących 

kierunków kształcenia objętych wsparciem: 

a)  Technik logistyk – Kurs prawa jazdy kat. B lub Kurs operatora wózków widłowych, 

Kurs obsługi programu magazynowego WF MAG lub programu magazynowego 

SUBIEKT, Prawo transportowe 

b)  Technik spedytor – Kurs prawa jazdy kat. B lub Kurs operatora wózków widłowych, 

Kurs obsługi programu magazynowego WF MAG lub programu magazynowego 

SUBIEKT, Prawo transportowe 

c)  Technik elektryk - Kurs obsługi obrabiarek CNC lub Kurs programowania 

sterowników PLC,  Kurs  AutoCad lub Kurs AutoCad Elektrical, Kurs SEP do 1 kW 

d)  Technik mechatronik - Kurs obsługi obrabiarek CNC lub Kurs programowania 

sterowników PLC,  Kurs  AutoCad lub Kurs AutoCad Elektrical, Kurs SEP do 1 kW 

Uczniowie Technikum Nr 2 wybierają maksymalnie dwa kursy dla danego zawodu. 

4. Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego zawodowego dla 60 uczniów lub matematyki 

dla 40 uczniów, spośród osób uczestniczących w kursach zawodowych wymienionych w  

§5, pkt.3.  

5. Dodatkowo: Staże zawodowe dla 42 uczniów, spośród osób uczestniczących w kursach 

zawodowych wymienionych w §5, pkt.3., realizowane w wymiarze 150h, w okresie 

wakacyjnym  roku szk. 2017/18 lub 2018/19. 

NAUCZYCIELE  

6. Studia podyplomowe dla nauczycieli kierunków kształcenia objętych wsparciem, 

kierowanych przez dyrektora zgodnie z zapotrzebowaniem szkoły - 2 osoby 

7. Kursy i szkolenia zawodowe dla nauczycieli kierunków kształcenia objętych wsparciem,  

kierowanych przez dyrektora zgodnie z zapotrzebowaniem szkoły – 10 osób 

 

§ 6 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

UCZNIOWIE 

1. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1, 

Technikum Nr 1 oraz Technikum Nr 2 w Starachowicach, z kierunków kształcenia 

objętych wsparciem, zgodnie z zapisami §3, §4, §5, którzy nie korzystają z tego samego 

typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE w ramach EFS i z 

własnej inicjatywy zgłaszają gotowość uczestnictwa w projekcie. 

2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnienie powyższych kryteriów oraz złożenie 

wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, stanowiących załączniki do 

niniejszego Regulaminu tj.: 

a) Załącznik Nr 1– Ankieta rekrutacyjna dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 

1 w Starachowicach, zawierająca rekomendację wychowawcy 

b) Załącznik Nr 2– Ankieta rekrutacyjna dla uczniów Technikum Nr 1 w 

Starachowicach, zawierająca rekomendację wychowawcy 

c) Załącznik Nr 3– Ankieta rekrutacyjna dla uczniów Technikum Nr 2 w 

Starachowicach, zawierająca rekomendację wychowawcy 
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NAUCZYCIELE 

3. Uczestnikami projektu mogą być nauczyciele kierunków kształcenia objętych wsparciem w 

Technikum Nr 1 i Technikum Nr 2 w Starachowicach, zgodnie z zapisami §4 i §5, którzy nie 

korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE 

w ramach EFS i po uzyskaniu rekomendacji dyrektora szkoły, z własnej inicjatywy 

zgłaszają gotowość uczestnictwa w projekcie. 

4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnienie powyższych kryteriów oraz złożenie 

wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, stanowiących załączniki do 

niniejszego Regulaminu tj.: 

a) Załącznik nr 4 - Ankieta rekrutacyjna dla nauczycieli kierunków wspieranych w 

projekcie Technikum nr 1 w Starachowicach wraz z Rekomendacją dyrektora szkoły.  

b) Załącznik nr 5 - Ankieta rekrutacyjna dla nauczycieli kierunków wspieranych w 

projekcie Technikum nr 2 w Starachowicach wraz z Rekomendacją dyrektora szkoły 
 

 

§ 7 

Zasady rekrutacji Uczestników Projektu 

 

1. Rekrutację Uczestników Projektu przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna, w skład której 

wchodzą:  

a) Prezes Zarządu AP – przewodniczący Komisji, 

b) Kierownik Projektu – członek Komisji, 

c) Dyrektor Szkoły/Koordynator  Szkolny - członek Komisji; 

2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności: 

a) analiza dokumentów rekrutacyjnych pod kątem formalnym, 

b) wyłonienie Uczestników projektu na podstawie złożonych dokumentów i kryteriów 

rekrutacji,   

c) sporządzenie listy Uczestników projektu (uczniów i nauczycieli) 

3. W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych: 

a) w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 w Starachowicach - 120 uczniów (32 uczennic, 

88 uczniów); 

b) w Technikum Nr 1 w Starachowicach - 80 uczniów (54 uczennic, 26 uczniów) oraz 5 

nauczycieli 

c) w Technikum Nr 2 w Starachowicach - 120 uczniów (36 uczennic, 84 uczniów) oraz 12 

nauczycieli,  

4. Rekrutacja uczestników projektu odbędzie się zgodnie z zasadą równości szans, na podstawie 

zasad rekrutacji określonych w niniejszym regulaminie. W przypadku pojawienia się kobiet 

na kierunkach typowo męskich lub mężczyzn na kobiecych, zostanie im umożliwiony udział 

w projekcie. 

5. W przypadku zgłoszenia się osoby z niepełnosprawnością, zostanie ona zakwalifikowana do 

projektu w pierwszej kolejności, a w trakcie realizacji projektu stosowane będą niezbędne 

usprawnienia. 

6. W sytuacji wyczerpania limitu wolnych miejsc Projektodawca utworzy listę rezerwową 

uczestników projektu. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej będą miały możliwość 

udziału w projekcie tylko w przypadku rezygnacji lub wykreślenia Uczestnika wcześniej 

zakwalifikowanego do projektu. 

7. Listy osób zakwalifikowanych do projektu będą dostępne w Sekretariacie szkoły, Biurze 

Projektu oraz na stronach www i tablicach ogłoszeń w szkołach, z zachowaniem 

bezpieczeństwa danych (ankiety numerowane).   

8. W przypadku mniejszej liczby kandydatów niż miejsc w grupach szkoleniowych w danej 

rekrutacji, przeprowadza się rekrutację uzupełniającą. 



6 

 

9. Zasady przyjmowania zgłoszeń/ankiet rekrutacyjnych: 

a) dokumenty rekrutacyjne należy pobrać z Biura Projektu lub Sekretariatu szkoły,  wypełnić 

czytelnie, podpisać (w przypadku ucznia niepełnoletniego – wymagany podpis rodzica lub 

opiekuna prawnego) oraz złożyć do Sekretariatu Szkoły lub Biura Projektu w terminie 

określonym w informacji o naborze.  

b) dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane; 

c) złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do 

udziału w Projekcie. 

 

 

§ 8 

Terminy i kryteria rekrutacji 

UCZNIOWIE 

1.  Rekrutacja uczniów do projektu będzie prowadzona w 3 okresach: 

a) XII 2017 – I 2018 

b) VII 2018 - IX 2018 

c) I 2019 – II 2019  

2. Kryterium formalnym rekrutacji uczniów do projektu jest spełnienie warunków  

uczestnictwa w projekcie określonych w § 6 Regulaminu. 

3. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji mają uczniowie: 

a) z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

b) z rodzin wielodzietnych, 

c) z rodzin, w których rodzic/rodzice są bezrobotni. 

4.  Pozostałe kryteria rekrutacji uczniów: 

a) rekomendacja wychowawcy (uwzględniająca frekwencję, zachowanie)  

b) spełnienie wymogów formalno-prawnych udziału w danym rodzaju wsparcia (np. kurs 

barmański, kurs SEP do 1 kW - ukończone 18 lat, kurs na prawo jazdy- max.3 ms-ce do 

ukończenia 18 r. życia )  

 

NAUCZYCIELE 

5.  Rekrutacja nauczycieli do projektu będzie prowadzona w 2 okresach: 

a) X 2017 – na studia podyplomowe 

b) XI 2017 – IX 2018 – na pozostałe kursy i szkolenia dla nauczycieli 

6. Kryterium formalnym rekrutacji nauczycieli do projektu jest spełnienie warunków  

uczestnictwa w projekcie określonych w § 6 Regulaminu. 

 

§ 9 

Rekrutacja uczniów na praktyki/staże zawodowe  

1. Rekrutację uczniów na praktyki i staże zawodowe przeprowadza Komisja Rekrutacyjna 

w składzie określonym w § 5 pkt 3. Rekrutacja uczniów na praktyki i staże zawodowe 

zostanie przeprowadzona w dwóch okresach: 

1) V – VI 2018 

2) V – VI 2019 

2. Kryteria rekrutacji uczniów na praktyki i staże: 

a) udział w innej formie wsparcia w projekcie (kurs zawodowy, szkolenie) 

b) rekomendacja nauczyciela praktycznej nauki zawodu 

c) spełnienie wymogów formalno-prawnych oraz zdrowotnych zależnych od rodzaju 

praktyki i/lub określonych przez pracodawcę (np. oświadczenia Sanepid) 

3. Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rekrutację w oparciu o zgłoszenie Uczestników 

Projektu uwzględniając kolejność zgłoszeń oraz liczbę miejsc praktyk zawodowych/ 

staży zgłoszonych przez pracodawców dla poszczególnych kierunków kształcenia. 
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4. Uczestnik praktyki lub stażu otrzymuje stypendium, w wysokości 1650 zł brutto 

(pomniejszone o należne składki ZUS), określone we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

§ 10 

Organizacja wsparcia w projekcie  

1. Uczestnik Projektu uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w projekcie. 

2. Zajęcia będą realizowane w szkołach objętych projektem lub w miejscu określonym przez 

Projektodawcę. 

3. Zajęcia będą realizowane w dni powszednie po zakończeniu godzin lekcyjnych oraz w dni 

wolne od zajęć dydaktycznych, w tym weekendy, ferie, wakacje.   

4. Uczeń realizujący kurs/szkolenie otrzymuje: materiały szkoleniowe (podręcznik, notes, 

długopis), których odbiór potwierdza własnoręcznym podpisem. 

5. Uczestnik projektu zamieszkały poza Starachowicami, w przypadku realizacji niektórych 

kursów, ma możliwość otrzymania w ramach projektu wsparcia finansowego na dojazdy, 

o czym zostanie poinformowany w momencie zakwalifikowania na dany kurs.   

6. Warunkiem otrzymania wsparcia na dojazdy jest złożenie wniosku o zwrot kosztów 

dojazdu oraz udokumentowanie obecności na zajęciach w dniu przejazdu.   

7. Wysokość zwrotu za przejazd obejmuje koszt biletów II kl. komunikacji zbiorowej (PKS, 

PKP, MZK, Bus) do miejscowości zamieszkania. Zasady zwrotu za przejazd nie dotyczą 

komunikacji na terenie Starachowic. 

8. Zajęcia realizowane w ramach Projektu będą przeprowadzone przez wykwalifikowaną 

kadrę, spełniającą wymogi projektowe. 
 

§ 11 

Uprawnienia i obowiązki uczestnika projektu 

1. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Udział w zajęciach należy każdorazowo 

potwierdzić na liście obecności osobistym podpisem. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w całym programie 

szkolenia/zajęć,  przewidzianym dla danego typu wsparcia.  

3. W przypadku nieobecności na zajęciach Uczestnik Projektu zobowiązany jest do 

samodzielnego zrealizowania materiału będącego przedmiotem opuszczonych zajęć. 

4. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do usprawiedliwienia w formie pisemnej 

nieobecności i przedłożenia stosownego dokumentu potwierdzającego wystąpienie 

określonych okoliczności w Biurze Projektu. 

5. Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach nie może przekroczyć 20% ilości godzin 

przewidzianej dla danego rodzaju wsparcia. W przypadku większej liczby nieobecności 

Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy. 
  

§ 12 

Zasady monitoringu Uczestników 

1. Akademia Przedsiębiorczości i Instytucja Zarządzająca mają prawo sprawdzenia 

obecności Uczestnika Projektu w oferowanej formie wsparcia oraz wglądu do 

dokumentacji. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do  wypełnienia ankiety ewaluacyjnej po 

zakończeniu każdej formy wsparcia. 
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3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do informowania Projektodawcy o ewentualnych 

zmianach danych osobowych, podanych wcześniej w formularzu zgłoszeniowym (miejsce 

zamieszkania, telefon kontaktowy, itp.), które wystąpiły w trakcie realizacji projektu. 

4. Informacje, o których mowa w punktach 1 – 3 będą wykorzystywane do wywiązania się 

przez Projektodawcy wobec Instytucji Zarządzającej z obowiązków sprawozdawczych 

dotyczących realizacji Projektu. 

 
 

§ 13 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

1. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie, w uzasadnionych przypadkach, mają 

prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, po złożeniu w Biurze Projektu 

pisemnego oświadczenia o rezygnacji. 

2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia osoby z listy uczestników projektu w 

przypadku naruszenia przez nią zapisów niniejszego regulaminu. 

3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy osób 

zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej,  

zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie rekrutacji. 

4. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach lub skreślenia z listy uczestników, 

Uczestnik Projektu zobowiązany jest zwrócić otrzymane materiały szkoleniowe. 
  

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 października 2017 r. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu. 

3. Sprawy nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez 

Projektodawcę w oparciu o stosowne dokumenty programowe znajdujące się na stronach 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Instytucji Zarządzającej. 

4. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu na skutek wystąpienia zmian 

w przepisach prawa, wytycznych dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego lub 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, o czym 

niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej projektu oraz gablotach   

informacyjnych szkół objętych wsparciem w ramach projektu. 

 

 

 

 

 

Starachowice, 01.10.2017 r.                                                                  


