
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt „Ekonomia Społeczna – nowe możliwości” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

 
 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„Ekonomia Społeczna-nowe możliwości” 

 
 
Objaśnienia skrótów i używanych terminów: 
EFS – Europejski Fundusz Społeczny 
PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
ES – Ekonomia Społeczna 
Uczestnik projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie 
Realizator projektu (Beneficjent) – firma CONSULTOR Sp. z o.o. 
Partner – Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie „Ekonomia Społeczna-nowe 

możliwości”  realizowanym w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej" Działanie 7.2. 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.2. „Wsparcie 
ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

2. Realizatorem projektu (Beneficjentem) jest CONSULTOR Sp. z o. o., z siedzibą w Lublinie, ul. Droga 
Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Bractwem Miłościerdzia 
im. Św. Brata Alberta. 

3. Biuro projektu „Ekonomia Społeczna-nowe możliwości”  mieści się w Lublinie, ul. Droga   Męczenników 
Majdanka 74 

4. Punkt Informacyjny Ekonomii Społecznej mieści się w Lublinie, ul. Zielona 3. 
5. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską (UE) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

(EFS) oraz budżetu państwa i realizowany na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą II 
stopnia (IP2) – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. 

6. Okres realizacji projektu: 01.04.2010 – 30.09.2011r. 
7. Zasięg projektu:  powiat lubelski, miasto Lublin 
8. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych docelowo 30 osób  zarejestrowanych  jako bezrobotne w PUP 

lub MUP w Lublinie. 
 

§ 2 
Zakres wsparcia 

 
1. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje: 

a) Szkolenie „Zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej” (120 godz./grupa) 
b) Doradztwo grupowe „Ekonomia społeczna w praktyce (18 godz./grupa) 
c) Doradztwo indywidualne „Moja wizja ekonomii społecznej” (5 godz./osoba) 
d) Usługi prawne, marketingowe, księgowe (3 usługi x śr.20 godz./m-c x 12m-cy) 

Usługi te będą prowadzone wyłącznie dla osób-założycieli spółdzielni socjalnej 
 

 
 

2. Realizator projektu zobowiązuje się do zapewnienia zaplecza lokalowego, technicznego i kadrowego 
niezbędnego do realizacji usług szkoleniowych i doradztwa. 
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§ 3 
Uczestnicy Projektu 

 
1. Projekt skierowany jest bezpośrednio do 30 osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP lub MUP w 

Lublinie. 
 

2. Dodatkowe kryteria szczegółowe naboru to: 
a) deklaracja założenia działalności w sferze Ekonomii Społecznej 
b) w pierwszej kolejności będą przyjmowane kobiety (minimum 21 kobiet na 30 uczestników projektu) 

 
§ 4 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 
 
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 

1. Zapoznanie się niniejszym Regulaminem oraz wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego (powyższe 
dokumenty dostępne są  w siedzibie  Biurze projektu –Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 74 oraz w 
Punkcie Informacyjnym Ekonomii Społecznej: Lublin, ul. Zielona3, przesyłane faxem, mailem, pocztą na 
wskazany adres lub uzupełnione na miejscu, w jednym z w/w punktów. Formularz Zgłoszeniowy do pobrania 
ze strony internetowej  www.esnm.pl 
 

2. O wstępnym zakwalifikowaniu osoby do udziału w projekcie decyduje data złożenia pełnego                                          
i podpisanego/opatrzonego datą kompletu dokumentów (Formularz Zgłoszeniowy, Regulamin uczestnictwa                       
w projekcie, Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych 
osobowych oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów formalnych uczestnictwa w projekcie 
wskazanych w pkt. 1 § 3 niniejszego regulaminu). 
 
 

3. Potwierdzenie spełniania kryteriów formalnych Uczestnika Poddziałania 7.2.2. POKL wymienionych w § 3 
poprzez złożenie następujących dokumentów: 

a) kopii dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu (wydanego przez uprawniony organ), o 
ile w dowodzie osobistym brak adnotacji o zameldowaniu na terenie  powiatu lubelskiego lub miasta 
Lublin, opatrzonej własnoręcznym podpisem i datą; 

b) zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy lub Miejskiego Urzędu Pracy potwierdzającego, że 
osoba jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna; 

 
 

§ 5 
Zasady kwalifikacji Uczestników – rekrutacja 

 
I. Rekrutacja będzie miała charakter ciągły. Będzie prowadzona w dwóch pierwszych miesiącach realizacji projektu (tj. 
kwiecień-maj) .   
Z 40 potencjalnych uczestników zostanie wyłonionych 30 osób. Za sprawą obiektywnych kryteriów rekrutacji, 
przestrzegana i promowana będzie równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.  
 
II. Wybór grupy docelowej i określenie zakresu merytorycznego szkoleń dokonane zostaną na podstawie rozeznania 
potrzeb wśród istniejących organizacji sektora ES na terenie województwa lubelskiego, równolegle z działaniami 
promującymi projekt w postaci ogłoszeń w prasie, na portalu internetowym, plakatach i ulotkach. Zgłoszeń dokonać 
będzie można elektronicznie przez stronę internetową projektu (od 1-go miesiąca jej funkcjonowania), osobiście (w 
biurze projektu i Punkcie Informacyjnym  Ekonomii Społecznej), telefonicznie i listownie.  
 

1. Etapy rekrutacji: 
a) weryfikacja formalna - ocena uczestników pod kątem spełniania kryteriów formalnych), zamiaru 

podjęcia działalności ( na podstawie wypełnionych oświadczeń)  
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b) weryfikacja szczegółowa – dokonywana na podstawie rozmowy rekrutacyjnej z 
psychologiem/doradcą zawodowym, który będzie badał motywację a także predyspozycje 
uczestników szkoleń do prowadzenia działalności w sektorze ES. 

 
III. Za datę zgłoszenia przyjmuje się datę podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie. 
IV. Realizator informuje osobiście, faxem, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty o fakcie 
zakwalifikowania do udziału w projekcie. 
V. W przypadku gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne, o których mowa w § 4 przewyższy liczbę 30 
miejsc, utworzone zostaną listy rezerwowe. 
VI. Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie (zarówno z listy podstawowej jak i rezerwowej) muszą 
spełniać kryteria § 3 niniejszego regulaminu. 
VII. Listy rezerwowe będą tworzone wg ilości otrzymanych w czasie rekrutacji punktów 
VIII. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych (przed 
rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie). 
IX. Podstawą kwalifikowania osób z list rezerwowych będzie ten sam status  
X. Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły 
XI. Osoby rezygnujące z udziału są zobowiązane do zwrócenia Realizatorowi projektu otrzymanych materiałów 
szkoleniowych. 
 
 
 
 
 

§ 6 
Organizacja usług 

 
1. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. 
2. Usługi świadczone będą w Lublinie. 
3. Wszystkie zajęcia odbywają się w grupach 15-osobowych. W szczególnych sytuacjach liczba osób w grupie 

może ulec zmianie. 
4. Warunkiem zorganizowania określonego kursu jest zebranie 15–osobowej grupy. Uczestnikowi deklarującemu 

chęć udziału w kursie, którego organizacja nie będzie możliwa z braku wymaganej liczby chętnych, zostanie 
zaproponowany udział w innym terminie szkolenia. 

5. Podczas zajęć grupowych (szkolenia i doradztwo) Uczestnicy otrzymują: ciepły posiłek, kawa, herbata, 
ciastka, woda itp. 

6. Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe (segregator, długopis, notatnik) oraz 
podręczniki i inne pomoce do zajęć (materiały pomocnicze itp.). 

7. Każdy uczestnik zajęć grupowych ma prawo do max. 20% nieobecności w trakcie zajęć grupowych. W 
przypadku nieobecności uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego odrobienia opuszczonych zajęć lub, jeśli 
to możliwe z inną grupą. Obowiązkowe 80% obecności na zajęciach jest warunkiem niezbędnym do uzyskania 
dyplomów ukończenia szkoleń i doradztwa. 

8. Usprawiedliwienie opuszczonych zajęć następuje poprzez pisemne wyjaśnienie i dokument potwierdzający 
wystąpienie określonych okoliczności. 

9. Dopuszcza się usprawiedliwienie opuszczonych zajęć z przyczyn: 
a) zdrowotnych - zwolnienie na odpowiednim druku dostarczone do 6 dni od momentu rozpoczęcia 

zwolnienia 
b) inne- pisemne wyjaśnienie i/lub dokument potwierdzający wystąpienie określonych okoliczności 

10. Przekroczenie dozwolonego progu nieobecności może wiązać się z możliwością nieotrzymania dyplomu 
wymienionego w pkt. 7 § 6 niniejszego regulaminu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Koordynator 
projektu może zdecydować o skreśleniu z listy uczestników danej osoby lub o wydaniu zaświadczenia na 
podstawie dobrych wyników uzyskanych przez uczestnika w trakcie szkolenia, opinii osób prowadzących 
szkolenie oraz uzupełnionych obecności indywidualnie lub z inną grupą szkoleniową. 
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11. W przypadku niedostosowania się uczestnika do zapisów zawartych w niniejszym regulaminie związanych z                           
obecnością na zajęciach skutkującego skreśleniem z listy uczestników, Realizator ma prawo zażądać od 
uczestnika zwrotu całości kosztów przewidzianych na jednego uczestnika w projekcie oraz zwrotu materiałów 
szkoleniowych i podręczników.  

12. Uczestnicy projektu zostają ubezpieczeni na czas trwania szkoleń i doradztwa. 
13. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach, zobowiązany jest on do powiadomienia organizatora na 

dzień przed planowaną nieobecnością na zajęciach. W przypadku braku takiego powiadomienia, organizator 
ma prawo domagać się zwrotu kosztów wyżywienia w/w uczestnika za dzień jego nieobecności na zajęciach. 

 
 

§ 7 
Zasady monitoringu Uczestników 

 
1. Uczestnicy zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach. Potwierdzenie 

obecności następuje poprzez złożenie podpisu na Liście obecności (zajęcia grupowe) w chwili rozpoczęcia i 
oraz na Karcie Doradztwa Indywidualnego i Karcie Rozmowy Rekrutacyjnej. 

2. Potwierdzenie obecności na liście obecności jest jednocześnie podstawą do wydania wyżywienia. 
3. Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po 

jego zakończeniu.  
4. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Realizatora o ewentualnych zmianach swojej sytuacji zawodowej 

(np. podjęcie zatrudnienia).  
5. Informacje o których mowa w punktach 1-3 będą wykorzystywane do wywiązania się przez Realizatora 

projektu z obowiązków sprawozdawczych związanych z realizacją projektu wobec Instytucji Pośredniczącej 
(Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie). 

 
§ 8 

Obowiązki Uczestników i Realizatora projektu 
 

1. Uczestnik projektu zobowiązuje się do: 
a) Przestrzegania niniejszego Regulaminu 
b) Punktualnego, regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach 
c) Rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów 
d) Przynoszenia na zajęcia otrzymanych materiałów szkoleniowych. 
e) Korzystania z powierzonych mu urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi. 
f) Poddawania się monitoringowi zgodnie z zasadami o których mowa w § 7 niniejszego Regulaminu 
g) Zachowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zgodnego z ogólnymi normami moralnymi 

i etycznymi w stosunku do trenerów, szkoleniowców , wykładowców, osób realizujących projekt i 
innych uczestników projektu. 

 
2. Uczestnik projektu oświadcza, że przyjął do wiadomości iż projekt jest współfinansowany w 85% ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 15% z Budżetu Państwa w ramach Priorytetu VII „Promocja 
Integracji Społecznej" Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 
społecznej”, Poddziałanie 7.2.2. „Wsparcie ekonomii społecznej ” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013. 

 
3. Realizator projektu zobowiązuje się do: 

a) zapewnienia odpowiedniego zaplecza lokalowego i technicznego niezbędnego do przeprowadzenia 
zajęć grupowych oraz spotkań indywidualnych  oraz specjalistów z zakresu prawa, księgowości i 
marketingu 

b) zapewnienia materiałów szkoleniowych, dydaktycznych i podręczników niezbędnych do realizacji 
szkoleń i warsztatów 

c) zapewnienia wyżywienia Uczestnikom zajęć grupowych 
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d) zwrotu kosztów dojazdu za dojazd na szkolenie „Zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii 
społecznej”, grupowe doradztwo „Ekonomia społeczna w praktyce”, doradztwo indywidualne „Moja 
wizja ekonomii społecznej” 

e) wydania dyplomów ukończenia projektu 
 
Monitoring i sprawozdawczość będą prowadzone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi projektów współfinansowanych z 
EFS. W projekcie przeprowadzona zostanie ewaluacja  początkowa, bieżąca i końcowa. Wyniki z przeprowadzonej 
ewaluacji zostaną umieszczone w raporcie podsumowującym. 
 

§ 9 
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

 
1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez 

złożenie pisemnego oświadczenia dostarczonego Realizatorowi projektu na odpowiednim druku.  
2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury 

zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestnika w momencie 
rozpoczęcia udziału w projekcie. 

3. Realizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników kursu w przypadku naruszenia 
przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego w szczególności w przypadku 
naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, lektora lub pracownika biura projektu, udowodnionego 
aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu. 

4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik jest zobowiązany zwrócić 
otrzymane materiały szkoleniowe oraz koszty wsparcia przewidziane na jednego uczestnika projektu. 

5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, 
jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

 
 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

 
1. W ramach projektu Realizator nie pokrywa żadnych kosztów nie związanych z uczestnictwem w niniejszym 

projekcie. 
2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Realizatora projektu. 
3. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w w/w regulaminie, o czym informuje 

niezwłocznie Uczestnika projektu, jednakże wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Ostateczna interpretacja „Regulaminu Projektu” należy do CONSULTOR Sp. z o. o. w oparciu o wytyczne dla 
instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

5. Regulamin wchodzi w życie 1 kwietnia  2010 r. i obowiązuje w całym okresie realizacji projektu. 
6. Regulamin sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
 
 
 
………………………………….    ……………………………………………………………. 
            Realizator projektu              Miejscowość, data i podpis Uczestnika projektu 
 
 
 
 
      
 


