
 

 

 

Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POKL.09.06.02-06-058/12  

Tytuł projektu: „Lubelskie na językach” 

Numer i nazwa Działania: 9.6 Upowszechnianie  uczenia się  dorosłych 

Numer i nazwa Podziałania: 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych z zakresie ICT i znajomości języków obcych 

 

REGULAMIN PROJEKTU 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Lubelskie na językach realizowanym na 
terenie województwa lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu 
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych 

Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.  

2. Organizatorem Projektu jest Poźniak Jolanta Nowe Horyzonty Świat Sukcesu, Dom Tu i Teraz, Horyzonty 
Wnętrz.  
3. Biuro Projektu Lubelskie na językach mieści się  w Lublinie przy ul. Orlanda 10. 
4. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz budżetu państwa na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą – Urzędem 
Marszałkowskim w Lublinie.  
5. Okres realizacji projektu: 01.04.2013 – 30.09.2014 r.  

6. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte 252 osoby spełniające kryteria uczestnika Poddziałania 
9.6.2 POKL, wymienione w punkcie II niniejszego regulaminu.  
 
II. KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE I ZASADY KWALIFIKACJI  
 
Profil Beneficjenta:  

1.Grupę docelową stanowią 252 osoby dorosłe w wieku 25 – 64 r.ż. uczestniczące z własnej inicjatywy w 
kursach.  

2. Uczestnicy zamieszkujący, pracujący lub uczący się na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego.  

3. Warunkiem obligatoryjnym jest posiadanie wykształcenia co najwyżej średniego.  

4. W celu spełnienia kryterium równości szans – priorytetowo będą kwalifikowane kobiety (153K i 99M).  

5. W projekcie weźmie udział 76 osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

6. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest pozytywne przejście procesu rekrutacji.  

7. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty  i ciągły (od kwietnia 2013 do września 2014). Rekrutacja 
potrwa do zebrania 21 grup 12 osobowych.  

8. Potencjalni UP muszą wypełnić  i dostarczyć dokumenty rekrutacyjne:  
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9. Kandydaci mają obowiązek odbyć rozmowę ze specjalistą ds. monitoringu badającą stopień

motywacji do uczestnictwa w projekcie w skali 1-10.   

10.Za wyłonienie UP odpowiada komisja rekrutacyjna w składzie: Koordynator projektu, Specjalista ds.
monitoringu).  

11. Komisja wybierze UP na podstawie spełnienia przez nich warunków formalnych.  

12. Komisja stworzy listy rezerwowe, wykorzystane, gdy UP zrezygnuje z udziału w projekcie w
początkowym jego etapie i na jego miejsce wejdzie osoba z kolejnego miejsca.  

13. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do uruchomienia grup szkoleniowych bez listy rezerwowej.  

14. O ostatecznym zakwalifikowaniu do projektu osoby zostaną poinformowane drogą pisemną tj. listownie
lub e-mail bądź też telefonicznie.  

15. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.  

16. Przez cały okres rekrutacji Specjalista ds. monitoringu będzie prowadzić monitoring w celu zachowania
zasady równości szans.  

17. Proces rekrutacyjny zostanie zakończony protokołem z przebiegu rekrutacji, sporządzonym przez

komisję rekrutacyjną.  

18. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Koordynatora projektu.  

III. OPIS ORGANIZACJI SZKOLEŃ  
1. Szkolenia będą realizowane na terenie województwa lubelskiego.  

2. Zostaną utworzone 12 osobowe grupy szkoleniowe.  

3. Szkolenia będą odbywać się w godzinach wieczornych oraz w trybie weekendowym.  

4. Cykl szkoleniowy obejmie:  

a) Szkolenia z języka angielskiego 120h  

b) Szkolenia z języka niemieckiego 120h  

5. UP otrzymają komplet podręczników na początku zajęć. 
6. Na zakończenie szkoleń zostanie przeprowadzony test wiedzy oraz zostaną wydane zaświadczenia.  
7. Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników zobligowany jest do przystąpienia do egzaminu TELC.  
6. Każdy uczestnik zobligowany jest do uczestniczenia w min. 80% zajęć potwierdzając swoją obecność na
zajęciach poprzez złożenie podpisu na liście obecności.  

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE  
1. Uczestnik kursu zobowiązany jest do:  
a. regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach (udział w 80% zajęć)*,  

b. zaliczania testów weryfikujących postępy w nauce,  

c. wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów.  

2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez
złożenie pisemnego oświadczenia.  

3. Organizator zastrzega sobie możliwość 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, wykładowcy lub pracownika Biura projektu,
udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu.  

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta Projektu.  

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

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.04.2013 r. Projektodawca zastrzega sobie możliwość
wniesienia zmian do Regulaminu. 
*20% zajęć może być nieusprawiedliwione; jakakolwiek dodatkowa nieobecność, która przekracza dopuszczalny limit 20% nieobecności, musi być usprawiedliwiona na piśmie 

oświadczeniem i wynikać z uzasadnionych  zdarzeń losowych lub choroby i dostarczona do 14 dni od daty zaistnienia przyczyny do biura NH


