REGULAMIN PROJEKTU
„Angielski razem z PWSZ w Chełmie”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa Uczestników/Uczestniczek w projekcie
„Angielski razem z PWSZ w Chełmie”, nr RPLU.12.03.00-06-0229/15, realizowanym przez
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, w ramach Oś
Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.3 Kształcenie ustawiacze
w zakresie ICT i języków obcych, Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych mieszkańców miasta Chełm oraz
gminy Chełm, w okresie od 1.07.2016 do 31.07.2017.
3. Grupę docelową stanowią osoby o niskich kwalifikacjach w wieku 25 lat i więcej; pracujące /
nieaktywne zawodowo / bezrobotne lub uczące się, zamieszkujące miasto Chełm i gminę Chełm,
zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzania umiejętności
z zakresu j. angielskiego.
§2
Kryteria uczestnictwa
1. Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być osoba fizyczna, która:
a. jest osobą w wieku 25 lat i więcej oraz korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną
zdolność do czynności prawnych;
b. jest mieszkańcem miasta Chełm lub gminy Chełm;
c. z własnej woli zainteresowana jest podwyższeniem posiadanych lub nabyciem nowych
kompetencji z zakresu j. ang.;
d. z własnej woli zainteresowana jest przystąpieniem do egzaminu zewn. i uzyskaniem Certyfikatu
Językowego PTE GENERAL(A2);
e. złoży w terminie kompletne i poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne tj. formularza
zgłoszeniowego oraz w przypadku osób z niepełnosprawnościami orzeczenie lub innym dokument
poświadczający stan zdrowia wydany na podstawie ustawy: o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub o ochronie zdrowia psychicznego;
f. podda się weryfikacji i walidacji osiągniętych efektów uczenia się;
2. Kwalifikacja do projektu będzie prowadzona na podstawie założonych wskaźników w projekcie
„Angielski razem z PWSZ w Chełmie”. Zgodnie z założeniami projektu w celu osiągnięcia
wskaźników zakłada się udział:
a. 80 kobiet, w tym 24 w wieku 50 i więcej;
b. 40 mężczyzn, w tym 12 w wieku 50 i więcej;
c. 24 osób z niepełnosprawnością.
3. Do projektu w wyniku prowadzonej rekrutacji zostanie zakwalifikowanych łącznie 120 osób
(80 kobiet i 40 mężczyzn), spełniających kryteria uczestnictwa, o których mowa w pkt 1.
4. Wzory dokumentów, o których mowa w pkt 1, dostępne są:
a. w siedzibie biura projektu, ul. Pocztowa 52, pokój 25, 22-100 Chełm;
b. na stronie internetowej: http://www.pwsz.chelm.pl/fundusze_ue/index.php?id=023
5. Dokumenty wymienione w ust 1, należy złożyć w biurze projektu (ul. Pocztowa 52, pokój 25, 22-100
Chełm).
6. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia na właściwych dokumentach rekrutacyjnych, opatrzone datą
i podpisem.
7. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą weryfikowane, osoby składające dokumenty będą
informowanie o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia
dokumentów.
8. Za moment zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której wpłyną poprawnie wypełnione dokumenty
rekrutacyjne do biura projektu.

§3
Zasady rekrutacji
1. Proces rekrutacji:
a. nabór w trybie ciągłym (od sierpnia 2016 do momentu zamknięcia grup), zgodnie z § 2;
b. selekcja uczestników;
c. ogłoszenie wyników;
Osoba odpowiedzialna / przewodniczący Komisji-Kierownik projektu.
2. Proces selekcji:
a. Ocena formalna: ocena poprawności i kompletności dokumentów oraz spełnienia kryteriów
kwalifikowalności do projektu.
b. Ocena merytoryczna, która obejmuje dwa etapy:
i. Ocena kompetencji językowych kandydata / kandydatki na podst. dotychczasowego procesu
edukacyjnego w zakresie języka (dla poziomu A1/A2) oraz testu kwalifikacyjnego dla osób, które
zadeklarują podstawową znajomość języka (dla poziomu A2).
ii. Ocenę motywacji i potrzeb szkoleniowych na podstawie ankiety (waga punktowa od 1 do 3).
3. Dodatkowa premia punktowa:
a. osoba 50 lat i więcej;
b. osoba niepełnosprawna / z niepełnosprawnością;
c. osoba w wieku 25-34 lata – niepracująca (bezrobotne/nieaktywne zawodowo), uczące się,
d. osoba z terenów wiejskich.
4. W trakcie procesu selekcji osoby z wyżej wskazanych grup otrzymają dodatkowe punkty za spełnianie
każdego z poniżej wymienionych kryteriów (za spełnienie 1 kryterium – 1 punkt).
5. Rekrutacja Uczestników/Uczestniczek projektu będzie prowadzona zgodnie z polityką równych szans,
zapewniająca równy dostęp do udziału w projekcie bez względu na wiek, płeć i stopień
niepełnosprawności.
6. O przyjęciu do projektu decydować będzie Komisja Rekrutacyjna (w składzie kierownik projektu oraz
pracownik PWSZ w Chełmie).
7. Uczestnicy/Uczestniczki projektu będą rekrutowani na listy według zadeklarowanych grup (zajęcia w
tygodniu lub zajęcia weekendowe) za pomocą przyznanych punktów. Listy Kandydatów dla
poszczególnych grup Uczestników/Uczestniczek zostaną ułożone wg malejącej liczby punktów. Osoby
mające największą liczbę punktów będą przyjmowane w pierwszej kolejności.
8. Informacja o ostatecznym zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie oraz o terminie i miejscu
realizacji usług zostanie przekazana Uczestnikom/Uczestniczkom drogą telefoniczną.
9. Osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w projekcie umieszczone zostaną na liście rezerwowej.
10. Osoby z list rezerwowych będą zakwalifikowane do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji osób
z list podstawowych (przed rozpoczęciem zajęć lub w jego początkowej fazie – maksymalnie do 25%
zrealizowanych godzin).
11. Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły.
12. Po zakwalifikowaniu Uczestników/Uczestniczek do udziału w projekcie, ale przed pierwszymi
zajęciami szkoleniowymi (najpóźniej w dniu pierwszych zajęć) podpisuje umowę szkoleniową.
13. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i wiążąca.
14. PWSZ w Chełmie zastrzega sobie prawo odstąpienia od ww. procedury w przypadku małej liczby
zgłoszeń osób z grup preferowanych, tj. określonych w punkcie 3 niniejszego paragrafu.
§4
Zakres wsparcia w ramach projektu.
1. Uczestnik / Uczestniczka w ramach projektu otrzyma wsparcie w postaci:
a. szkolenia z j. angielskiego poziom A (A1 + A2) w wymiarze 120 godz. (jedna godzina szkoleniowa
wynosi 45 minut), podręczniki, materiały oraz opłacone podejście do egzaminu certyfikującego lub
b. szkolenia z j. angielskiego poziom A (A2) w wymiarze 60 godz. (jedna godzina szkoleniowa
wynosi 45 minut), podręczniki oraz opłacone podejście do egzaminu certyfikującego.
2. Pierwsze usługi szkoleniowe rozpoczną się we wrześniu 2016 r. Kolejne grupy szkoleniowe będą
uruchamiane w październiku 2016. Szkolenia będą organizowane w grupach 12- osobowych.
Odbywać się będą w dni robocze, średnio dwa razy w tygodniu po 2 godziny szkoleniowe lub
w weekendy, zgodnie z harmonogramem – w terminach dogodnych dla Uczestników/Uczestniczek.
3. W ramach projektu zostanie utworzonych i zrealizowanych zgodnie z harmonogramem, 10 grup
językowych.

4. Uczestnicy/Uczestniczki szkoleń otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
5. Osoby, które pomyślnie zdadzą egzamin zewnętrzny otrzymają certyfikaty potwierdzający znajomość
języka angielskiego na poziomie A.
6. Fakt otrzymania zaświadczenia i certyfikatu Uczestnik/Uczestniczka projektu potwierdzają
własnoręcznym podpisem.
7. Warunkiem ukończenia szkolenia jest udział, w co najmniej 80% godzin szkoleniowych na zajęciach.
8. Nieobecność na zajęciach na większej niż 20% liczbie zajęć, wynikająca z przyczyn zależnych od
Uczestnika/Uczestniczki, może skutkować obciążeniem go/jej kosztami szkolenia w wysokości kwoty
wsparcia przewidzianego w projekcie dla tego Uczestnika/Uczestniczki.
9. PWSZ w Chełmie zastrzega sobie prawo zmiany terminów rozpoczęcia zajęć, określonych w punkcie
2 niniejszego paragrafu, w przypadku małej liczby zgłoszeń.
§5
Prawa i obowiązki Uczestników/Uczestniczek projektu.
1. Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu posiada prawo do:
a. Nieodpłatnego udziału w szkoleniu, na które został zakwalifikowany przez Komisję Rekrutacyjną.
b. Bezpłatnych materiałów szkoleniowych (podręczniki i ćwiczeń. W przypadku rezygnacji
w początkowej fazie szkolenia Uczestnik/Uczestniczka jest zobowiązana do zwrotu wszystkich
materiałów szkoleniowych, które zostaną przekazane kolejnej osobie zakwalifikowanej do
projektu.
c. Otrzymania
zaświadczenia
potwierdzającego
uczestnictwo
w
szkoleniu
(dotyczy
Uczestników/Uczestniczek, którzy ukończyli szkolenie, tj. uzyskali minimum 80% frekwencji na
zajęciach).
2. Uczestnicy/Uczestniczki projektu są zobowiązani do:
a. przestrzegania niniejszego Regulaminu,
b. regularnego uczestnictwa w zajęciach – udział w min. 80 % zajęć,
c. punktualnego stawiania się na zajęcia,
d. każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach (poprzez złożenie podpisu na liście
obecności),
e. pisemnego
usprawiedliwienia
każdorazowej
nieobecności
na
zajęciach
(jedynym
usprawiedliwieniem nieobecności Uczestnika/Uczestniczki projektu na poszczególnych zajęciach
jest udokumentowana choroba lub wypadek losowy),
f. wypełniania ankiet monitorujących i ewaluacyjnych dotyczących realizacji projektu (podane
informacje wykorzystywane będą do wywiązania się Projektodawcy projektu z obowiązków
sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji Pośredniczącej),
g. przestrzegania przepisów BHP oraz ppoż. w czasie trwania zajęć,
h. udział w egzaminie zewnętrznym na zakończenie szkolenia z j. angielskiego.
3. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie:
a. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
b. Uzasadnione przypadki o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu niezależnie
od Uczestnika/Uczestniczki projektu nie skutkują obciążeniem go/jej kosztami szkolenia.
c. PWSZ w Chełmie zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/Uczestniczki projektu z listy
Uczestników/Uczestniczek projektu w przypadku naruszenia przez niego/nią niniejszego
Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia
nietykalności cielesnej innego/innej Uczestnika/ Uczestniczki projektu lub personelu projektu,
udowodnionego aktu kradzieży i/lub wandalizmu. W w/w przypadku skutkują obciążeniem go/jej
kosztami szkolenia.
d. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/Uczestniczki projektu z listy osób
zakwalifikowanych do projektu, jego/jej miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej, zgodnie
z zasadami zawartymi w Regulaminu.

§6
Postanowienia końcowe
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Kierownika projektu.
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do PWSZ w Chełmie, w oparciu o wytyczne dla instytucji
biorących udział we wdrażaniu RPO WL 2014-2020.
3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 31 sierpnia 2016 r.

