REGULAMIN WSPARCIA W PROJEKCIE
Szkolimy zawodowo w Powiecie Oleskim

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020; Działanie 9.2 Rozwój kształcenia
zawodowego; Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego; Osi IX Wysoka jakość edukacji.
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
Powiat – Powiat Oleski
Realizator – Zespół Szkół z siedzibą w Gorzowie Śląskim; Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im.
Mikołaja Kopernika w Oleśnie; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Praszce;
Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu.
Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do projektu na podstawie kompletu dostarczonych dokumentów
Biuro Projektu – siedziba realizatora projektu (Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim) - gabinet Doradcy
Zawodowego.
Wstęp
1. Powiat pozyskał środki na realizację projektu pn.: Szkolimy zawodowo w Powiecie Oleskim ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
2014-2020; Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego; Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego;
Osi IX Wysoka jakość edukacji.
2. Działania projektowe skierowane będą do dwóch grup docelowych: 357 uczniów 16 szkół zawodowych
wchodzących w skład Zespołów Szkół - Realizatorów oraz 17 nauczycieli szkół objętych wsparciem. Planowane
działania zakładają: 1. Kursy kompetencyjne i kwalifikacyjne dla uczniów wszystkich szkół biorących udział w
projekcie, np. spawacza Mag i Tig, wózka widłowego, barmana, umożliwiające nabycie kompetencji lub
kwalifikacji. 2. Staże i praktyki zawodowe realizowane u pracodawców, umożliwiające nabycie dodatkowych
kompetencji zawodowych przez uczniów. 3. Zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne podnoszące kompetencje i
przygotowujące do zewnętrznych egzaminów zawodowych we współpracy z pracodawcami w połączeniu z
wizytami na targach branżowych czy w centralnych instytucjach społeczno - gospodarczych. 4. Doposażenie
pracowni zawodowych w nowoczesne narzędzia/pomoce dydaktyczne, przyczyniające się do poprawy efektywności
nauczania. 5. Motywacyjne stypendia naukowe dla najlepszych uczniów szkół z przedmiotów zawodowych. 6.
Kursy kompetencyjne i kwalifikacyjne dla nauczycieli, powiązane z kierunkami przez nich nauczanymi.
3. Biuro projektu znajduje się w Zespole Szkół z siedzibą w Gorzowie Śląskim, ul. Byczyńska 9, 46-310 Gorzów
Śląski
.
§ 1 Warunki przyjęcia do projektu uczestnika
1. W wyżej wymienionych formach wsparcia mogą brać udział wyłącznie uczniowie i uczennice/nauczyciele szkół
ponadgimnazjalnych z powiatu oleskiego.
2. Warunkiem przyjęcia do projektu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, oświadczenia o spełnianiu
wymogów kwalifikowalności, deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialnym za poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest
rodzic/prawny opiekun, który poprzez złożenie podpisu w wyznaczonych miejscach formularza zgłoszeniowego
akceptuje podpisywane treści.
4. O terminach danego wsparcia będą informować Asystenci szkolni w poszczególnych Zespołach Szkół.

1.

§ 2 Udział w proponowanych formach wsparcia
Udział w proponowanych formach wsparcia mogą brać tylko osoby, które zgłosiły chęć udziału i złożyły
wymagane dokumenty rekrutacyjne stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu.
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§ 3 Obowiązki stron
1. Do szczegółowych obowiązków Powiatu w ramach realizacji wsparcia należy:
a.zapewnienie wykwalifikowanych nauczycieli, wiarygodnych pracodawców oraz firm szkoleniowych do
przeprowadzenia zajęć/staży/praktyk/szkoleń,
b.zapewnienie pomieszczeń w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zajęć.
2.Do obowiązków Uczestnika Projektu w ramach realizacji wsparcia należy w szczególności:
a. uczestnictwo w wybranych formach wsparcia,
b. wypełnianie testów, ankiet i udzielania informacji niezbędnych Powiatowi do przeprowadzenia i rozliczenia
wsparcia udzielanego w ramach projektu,
c. przestrzeganie regulaminu udzielania wsparcia,
d. w przypadku nieobecności na zajęciach uzyskiwanie informacji na własną rękę w zakresie ewentualnych zmian
dotyczących terminów, godzin i innych doraźnych zmian w proponowanym wsparciu.
§ 4 Postanowienia końcowe
1.Powiat zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
2.Regulamin ma charakter ogólny.

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU I JEGO AKCEPTACJI
Ja, niżej podpisana/y
…………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję wszystkie jego zapisy .

……………………………………………………………...…………………………………………
data i podpis uczestnika

podpis rodzica/ opiekuna (dla niepełnoletnich uczestników)
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Załączniki:
1.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „SZKOLIMY ZAWODOWO W
POWIECIE OLESKIM” wraz z następującymi załącznikami:
1) ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMOGÓW KWALIFIKOWALNOŚCI
3) DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
4) OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

Załącznik 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Szkolimy Zawodowo w Powiecie Oleskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020;
Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego; Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego; Osi IX
Wysoka jakość edukacji.
DANE OSOBOWE
Imię
Nazwisko
Płeć
Kobieta

Mężczyzna

Wiek w chwili przystępowania do projektu
(według daty urodzin)
PESEL
Wykształcenie

Gimnazjalne
DANE KONTAKTOWE

Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Obszar wg stopnia
(DEGURBA –
wiejski/miejski)
Kod pocztowy
Poczta
Województwo
Powiat
Gmina
Telefon komórkowy
E-mail
Uczeń szkoły (nazwa)
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Załącznik 1.1
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU1
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Szkolimy zawodowo w Powiecie Oleskim”

oświadczam, że

przyjmuję do wiadomości, iż:
1) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny
wspierający realizację programów operacyjnych jest Minister Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą przy ul.
Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa;
2) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego 2014-2020 jest Marszałek Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu 45082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
3) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a
i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L.
2016.119.1) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego 2014-2020 na podstawie:
w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020:
a)

art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74 ust 1 i 3, art. 115, art. 122 , art. 125 ust. 2. lit d), oraz art.
125 ust 4 lit a), art. 125 ust 5 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 1303/2013 z
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 oraz jego
załącznikiem XIII (Kryteria desygnacji) - punkt 3.A.iv;

b) art. 5 oraz art. 19 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1081/2006 wraz z załącznikiem I i II do tego rozporządzenia;

1

Wzór może być modyfikowany przez Instytucję Zarządzającą poprzez dodanie elementów określonych dla
deklaracji uczestnictwa w projekcie, przy czym wymagane jest aby uczestnik złożył odrębne podpisy na
deklaracji i oświadczeniu.
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c)

art. 9 ust. 2, art. 22, 23, 24 i 26 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1460, z późn. zm.);

W odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
a)

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;

b)

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w
sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr
1081/2006;

c)

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (EU) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych
informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a
instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;

d)

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.);

4) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn „Szkolimy Zawodowo w
Powiecie Oleskim” w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO);
5) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu
Urzędowi Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, beneficjentowi realizującemu projekt

-

Powiatowi Oleskiemu, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta
uczestniczą w realizacji projektu - Zespół Szkół, ul Byczyńska 9, 46-310 Gorzów Śląski; Zespół Szkół
Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie, ul. Powstańców Śląskich, 46-300
Olesno; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego, 46 – 320 Praszka, ul.
Sportowa 8; Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 41;
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, 46-380 Dobrodzień, ul. Oleska 7. Moje dane osobowe mogą zostać
udostępnione firmom badawczym realizującym badanie ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji
Zarządzającej lub innego podmiotu który zawarł porozumienie z Powierzającym lub Instytucją Zarządzającą

5

na realizację ewaluacji. Moje dane osobowe mogą zostać również udostępnione specjalistycznym firmom,
realizującym na zlecenie Powierzającego lub Instytucji Zarządzającej kontrole w ramach RPO WO;
6) moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji;
7) podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;
8) w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy
oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia
kompetencji;
9) w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej przekażę informację o liczbie utworzonych
miejscach pracy2;
10) mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
11) mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty
elektronicznej: iod@miir.gov.pl; iod@opolskie.pl; iod@powiatoleski.pl ;
12) dodatkowo w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) mam prawo do:
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- żądania od administratora dostępu do danych osobowych w zakresie danych dotyczących składającego
niniejsze oświadczenie w tym ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
- do przeniesienia danych osobowych.

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

2
*

……………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*

Dotyczy przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej
prawnego opiekuna.
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Załącznik 1.2
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………………….
1. Oświadczam, że:


Spełniam
wymogi
kwalifikowalności
udziału
w
projekcie,
tj.
jestem
uczniem/uczennicą/nauczycielem/nauczycielką szkoły ponadgimnazjalnej zawodowej z terenu powiatu
oleskiego,



Zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego 2014-2020; Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego; Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie
kształcenia zawodowego; Osi IX Wysoka jakość edukacji,



Wyrażam zgodę na udział we wszelkich badaniach ankietowych, ewaluacyjnych, testach przeprowadzanych w
trakcie i po zakończeniu realizacji projektu.
.........….………………
data i podpis uczestnika

……………………………………………………...
podpis rodzica/ opiekuna (dla niepełnoletnich uczestników)

Załącznik 1.3
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko
deklaruję udział w projekcie pn. „Szkolimy zawodowo w Powiecie Oleskim” współfinansowanym przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego 2014-2020; Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego; Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie
kształcenia zawodowego; Osi IX Wysoka jakość edukacji.

….………………
data i podpis uczestnika

……………………………………………………...
podpis rodzica/ opiekuna (dla niepełnoletnich uczestników)
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Załącznik 1.4
OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ
Ja niżej podpisana/y …….………………………………………………………………………..(imię i nazwisko
ucznia/uczennicy/nauczyciela/nauczycielki),będąc świadomym odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 § 1-3 i
6 ustawy Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r. z późn. zm.): „Art. 233 § 1. Kto,
składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień,
uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania lub odebrał od niego przyrzeczenie.
§ 3. Nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe
zeznanie z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.
§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis
ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.”
Oświadczam, iż dane zawarte w Regulaminie wsparcia projektu Szkolimy zawodowo w Powiecie Oleskim oraz
załącznikach do regulaminu: Formularzu zgłoszeniowym, Zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
Oświadczeniu o spełnieniu wymogów kwalifikowalności, Deklaracji uczestnictwa są zgodne z prawdą i są zgodne ze
stanem faktycznym możliwym do ustalenia na podstawie dokumentacji projektowej.

…… . . . . . … . ... ...…..….………………
data podpis uczestnika

…………………………………………………….....
podpis rodzica/ opiekuna (dla niepełnoletnich)
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