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REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w projekcie  

pt. „Szerzenie wiedzy pracowników sektora spożywczego kluczem do sukcesu 

przedsiębiorstw”, numer umowy: UDA-POKL.08.01.01-10-635/10-00, współfinansowanym 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

2. DEFINICJE 

 

 

2.1 Klasyfikacja przedsiębiorstw w oparciu o Ustawę Prawa działalności gospodarczej z dn. 

19 listopada 1999 r.; Załącznik I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 

lutego 2004 r. zmieniającego Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 oraz Ustawy  

o swobodzie działalności gospodarczej z dn. 2 lipca 2004 r. przyjmuje się, że: 

 

Mikroprzedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników włącznie 

i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR; 

 

Małe przedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 49 pracowników włącznie 

i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR; 

 

2.2 Beneficjent – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Oddział 

Chłodnictwa i Jakości Żywności  

 

2.3 Formularz PEFS – dane instytucji objętych wsparciem w ramach programów w tym ich 

pracowników. 

 

2.4 Szkolenie – rozumiane jako szkolenie umożliwiające podniesienie kwalifikacji  

z zakresu: 
 

2.4.1 Bezpieczeństwa zdrowotnego i jakości żywności  

(24 h* 7 edycji= 168 h), 

 

2.4.2 Kursu początkowego i uzupełniającego w zakresie substancji 

kontrolowanych (16 h* 13 edycji= 208 h), 

 

2.4.3 Systemów Zapewniania Jakości [HACCP i ISO 22000]  

(24 h* 8 edycji= 192 h). 
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3. TERYTORIALNY I CZASOWY ZAKRES PROJEKTU 

 

Projekt jest realizowany od 02.09.2011 r. do 30.06.2013 r.  

 

Obszarem realizacji Projektu jest województwo łódzkie. 

 

 

4. CEL PROJEKTU 

 

Celem Głównym Projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników 

zatrudnionych w przedsiębiorstwach posiadających siedzibę w województwie łódzkim, przez 

przeprowadzenie szkoleń w okresie od 02.09.2011 r. do 30.06.2013 r. 

 

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację szkoleń z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego 

i jakości żywności, substancji kontrolowanych oraz systemów zapewniania jakości (HACCP  

i ISO 22000).  

 

 

5. ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH W PROJEKCIE 

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu szkoleniowego dostępne są na stronie 

internetowej: http://och.ibprs.pl. 

 

 

6. KRYTERIA UCZESTNICTWA 

 

6.1 Uczestnikami szkoleń, które zostaną przeprowadzone w ramach Projektu mogą być 

wyłącznie osoby, które spełnią łącznie następujące warunki: 

 

a) są pracownikami kodeksowymi mikro lub małego przedsiębiorstwa, którego 

siedziba/filia/oddział jest na terytorium Województwa Łódzkiego,  

 

b) z tytułu ich udziału w szkoleniu zostanie za nie wniesiony wkład prywatny  

w wysokości określonej w umowie szkoleniowej, 

 

c) za które dostarczono podpisaną przez pracodawcę umowę szkoleniową (Załącznik nr 2 

do Regulaminu) najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia, 

 

d) za które dostarczono podpisaną przez pracodawcę informację o otrzymanej pomocy 

publicznej innej niż pomoc de minimis (Załącznik nr 3 do Regulaminu), 

 

e) za które dostarczono poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu 

rejestrowego przedsiębiorcy lub innego dokumentu potwierdzającego status 

przedsiębiorcy, 

 

f) za które dostarczono podpisane przez pracodawcę zaświadczenie o zatrudnieniu, 
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g) które dostarczyły do Biura Projektu lub wysłały drogą e-mail Formularz zgłoszeniowy 

(Załącznik nr 1 do Regulaminu),  

 

h) które dostarczyły wypełniony formularz PEFS (Załącznik nr 4 do Regulaminu), 

 

i) które podpisały oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

oraz deklarację uczestnictwa w Projekcie (Załącznik nr 5 do Regulaminu). 

 

 

7. KWALIFIKACJA DO PROJEKTU 

 

7.1 Wstępna kwalifikacja do Projektu następuje na podstawie Formularza Zgłoszeniowego 

oraz zaświadczenia o zatrudnieniu z miejsca pracy  

  

7.2 Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wniesienie wkładu prywatnego w wysokości 

określonej w umowie szkoleniowej oraz podpisanie umowy szkoleniowej.  

 

Wkład własny powinien być dokonany przelewem na konto: Nr rachunku 73 2030 0045 1110 

0000 0209 8550 w Banku B.G.Ż. S.A. Oddział Operacyjny w Łodzi, ul. Piotrkowska 57,  

90-413 Łódź. 

 

W tytule przelewu prosimy wpisać „Za uczestnictwo w projekcie” oraz nazwisko uczestnika 

nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po dokonaniu płatności zostanie  

w terminie 7 dni wystawiona faktura VAT. 

 

7.3 W przypadku nie uiszczenia opłaty w wymaganym terminie zgłoszona na szkolenie osoba 

zostanie skreślona z listy uczestników szkolenia. 

 

7.4 Osoba, która skończy szkolenie otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z danego 

zakresu.  

 

7.5 Opuszczenie przez Uczestnika więcej niż 20% czasu trwania każdego z poszczególnych 

modułów tematycznych obliguje go do zapłaty całego kosztu szkolenia przypadającego na 

jednego uczestnika. 

 

7.6 Opuszczenie przez Uczestnika więcej niż 20% czasu trwania każdego z poszczególnych 

modułów tematycznych uniemożliwia otrzymanie zaświadczenia, o którym mowa w punkcie 

7.4 niniejszego Regulaminu. 

 

7.7 Beneficjent zapewnia uczestnikom szkolenia: 

 

 materiały szkoleniowe, 

 poczęstunek w trakcie trwania szkolenia. 
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7.8 Szkolenie jest przeprowadzane w zaplanowanych terminach i przez wskazanych trenerów 

zgodnie z aktualnym kalendarium szkoleń publikowanym na stronie internetowej 

http://och.ibprs.pl. 

 

7.9 Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia oraz do 

zaproponowania uczestnikowi alternatywnego terminu tego samego szkolenia nie ponosząc  

z tego tytułu odpowiedzialności. 

 

8. PROCES MONITORINGU I OCENY 

 

8.1 Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Uczestnicy podlegają procesowi monitoringu, 

mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu. 

 

8.2 W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i ewaluacji Uczestnicy Projektu są 

zobowiązani do wypełniania ankiet Ewaluacyjnych oraz udzielania informacji na temat 

rezultatów uczestnictwa w Projekcie przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiemu w Łodzi 

lub podmiotu upoważnionego przez UM w Łodzi.  

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią oraz akceptuję Regulamin udziału w Projekcie. 

 

 

 

…………………………...............................………… 
Pieczęć, data i czytelny podpis Uczestnika Projektu/Pracodawcy 


