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REGULAMIN PROJEKTU
„OGRÓD – PRACA – EDUKACJA”
nr WND - POKL. 09.05.00-24-036/12
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Projekt Ogród – praca – edukacja nr WND-POKL.09.05.00-24-036/12, zwany w dalszej części
regulaminu projektem, jest realizowany przez Speleo-Myszków Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony
Podziemnych Zjawisk Krasowych z siedzibą w Myszkowie przy ul. Jedwabnej 42, zwane w dalszej
części regulaminu beneficjentem, w  Partnerstwie  z  Gminą Żarki  z  siedzibą w  Żarkach
przy ul. Kościuszki 15/17, zwaną w dalszej części regulaminu partnerem nr 1  oraz Klasztorem Zakonu
św. Pawła Pierwszego Pustelnika w Leśniowie z siedzibą w Żarkach  przy ul. Leśniowskiej 99, zwanym
w dalszej części regulaminu partnerem nr 2.

2. Funkcję lidera partnerstwa pełni beneficjent.

3. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji projektu, w szczególności:
- warunki i zasady uczestniczenia w projekcie,
- zakres wsparcia udzielanego w ramach projektu,
- zasady rekrutacji uczestniczek/uczestników projektu,
- prawa i obowiązki uczestniczek/uczestników projektu,
- sposób rekrutacji personelu projektu.

4. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich.

6. Projekt jest realizowany  na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.05.00-24-036/12-00
zawartej w dniu 15.03.2013r. pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Speleo-Myszków
Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Podziemnych Zjawisk Krasowych.

7. Zasady funkcjonowania Partnerstwa na rzecz realizacji projektu Ogród – praca – edukacja określa
umowa partnerska zawarta w dniu 18.02.2013 roku pomiędzy beneficjentem a partnerem nr 1
i partnerem nr 2.

8. Okres realizacji projektu to 01.05.2013 r. – 31.10.2013 r.

9. Wsparcie w ramach projektu jest realizowane na terenie Gminy Żarki.

10. W ramach zarządzania projektem w partnerstwie działa Grupa Sterująca Partnerstwa na rzecz realizacji
Projektu Ogród-praca-edukacja, która składa się z koordynatora projektu oraz po jednej osobie ze strony
każdego partnera projektu. Jest  to organ kontrolny, wspierający i opiniujący realizację projektu.

11. Ogólny nadzór i kontrolę nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nie uregulowanych w
Regulaminie projektu należy do kompetencji koordynatora projektu.

12. Biuro Projektu mieści się pod adresem: 42-300 Myszków, ul. Skłodowskiej 7.

13. Informacje na temat projektu zamieszczane są na stronie www.speleomyszkow.pl.

http://www.speleomyszkow.pl/
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14. Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki oraz obowiązującymi przepisami prawa.

15. Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości płci.

16. Udział w projekcie jest bezpłatny.

§ 2.
CELE PROJEKTU

1. Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności edukacyjnej 16 mieszkańców Gminy Żarki (Kobiet
i Mężczyzn) w zakresie projektowania i tworzenia ogrodów poprzez udział w szkoleniach z tego zakresu
dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy do końca trwania projektu.

2. Celami szczegółowymi projektu są:
a) podniesienie wiedzy teoretycznej w zakresie projektowania i tworzenia ogrodów i dostosowanie

kwalifikacji 16 osób  (Kobiet i Mężczyzn) z Gminy Żarki do potrzeb lokalnego rynku pracy do końca
trwania projektu,

b) podniesienie wiedzy praktycznej w zakresie projektowania i tworzenia ogrodów  i dostosowanie
kwalifikacji 16 os. (Kobiet i Mężczyzn) z Gminy Żarki do potrzeb lokalnego rynku pracy do końca
trwania projektu,

c) podniesienie motywacji w zakresie aktywnej edukacji 16 mieszkańców Gminy Żarki (Kobiet i
Mężczyzn) poprzez udział w warsztatach  motywacyjnych do końca trwania projektu.

§ 3.
RODZAJ WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU

W trakcie realizacji projektu oferowane są następujące formy wsparcia dla wszystkich uczestniczek/uczestników
projektu:

1. Szkolenia:
a) szkolenie teoretyczne z zakresu zagospodarowania przestrzeni zielonych obejmujące tematyką

m.in.: projektowanie ogrodów i skwerów, małą architekturę ogrodową, systemy nawadniania,
podstawowe zagadnienia z botaniki, sposoby uprawy różnych typów gleb, nawożenie roślin,
roślinoznawstwo, pielęgnację drzew i krzewów, zakładanie trawników i rabat kwiatowych (7 spotkań
szkoleniowych po 5 godz. lekcyjnych dla grupy 16 uczestniczek/uczestników projektu),

b) szkolenie praktyczne – wykonanie skweru ogrodowego według projektu  wykonanego przez
uczestniczki/uczestników projektu  [5 spotkań szkoleniowych po 5 godz. lekcyjnych dla każdej z
dwóch grup (8 uczestniczek/uczestników na 1 grupę)] oraz wyjazd edukacyjny do Ogrodu
Botanicznego w Krakowie (jednodniowy wyjazd dla 16 uczestniczek/ uczestników projektu).

2. Spotkania motywacyjne prowadzone przez psychologa mające na celu podniesienie motywacji w
zakresie aktywnej edukacji oraz stworzenie planu rozwoju edukacyjnego (2 spotkania indywidualne po 1
godz. lekcyjnej, łącznie 2 godz. lekcyjne  dla uczestniczki/uczestnika).

§ 4.
UCZESTNICY PROJEKTU

1. Uczestniczkami/uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które w dniu przystąpienia do projektu
spełniają łącznie niżej wymienione warunki:
a) są w wieku od 18 do 25 lat,
b) są mieszkankami/mieszkańcami Gminy Żarki w woj. śląskim,
c) są osobami bezrobotnymi1 lub długotrwale bezrobotnymi2 lub nieaktywnymi zawodowo3 lub

nieaktywnymi zawodowo uczącymi lub kształcącymi się4,

1 Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 1 stycznia 2013, termin
bezrobotni oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69,
poz. 415, z późn.zm.), w szczególności osobę która jednocześnie jest osobą:
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wyrażający chęć podnoszenia umiejętności zawodowych w dziedzinie ogrodnictwa , w szczególności
osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

2. Osoby, o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu mogą zostać uczestniczkami/uczestnikami
projektu pod warunkiem zakwalifikowania się do udziału w projekcie w wyniku procesu  rekrutacji do
projektu, której zasady określone są w § 5 niniejszego regulaminu.

3. Liczba osób, o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, dla których przewidziane jest wsparcie
w ramach projektu wynosi 16 (Kobiet i Mężczyzn), w tym:
a) 8 osób bezrobotnych, w tym 3 długotrwale bezrobotne,
b) 8 osób nieaktywnych zawodowo, w tym 3 osoby nieaktywne zawodowo uczące lub kształcące się.

§ 5.
REKRUTACJA DO PROJEKTU

1. Rekrutację do projektu prowadzi beneficjent na podstawie niniejszego regulaminu we współpracy
z partnerem nr 1.

2. Rekrutacja uczestniczek/uczestników projektu odbędzie się w terminie zgodnym z harmonogramem
realizacji projektu.

3. Rekrutacja uczestniczek/uczestników projektu trwa w okresie od  6 maja 2013 r. do 29 maja 2013 r.

4. Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych kandydatek/kandydatów na uczestniczki/uczestników projektu
odbędzie się w okresie od  6 maja 2013 r. do 27 maja 2013 r.

5. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany terminu opisanego w punkcie 3 i 4 niniejszego paragrafu w
przypadku niewystarczającej liczby kandydatek/kandydatów chcących wziąć udział w projekcie
(informacje na ten temat zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej beneficjenta
www.speleomyszkow.pl i partnera nr 1 www.umigzarki.pl ).

6. Rekrutacja uczestniczek/uczestników projektu będzie prowadzona zgodnie z polityką równych szans,
w tym równości płci.

7. W ramach procesu rekrutacji do projektu oraz promocji projektu zostanie przeprowadzona akcja
promocyjno – informacyjna prowadzona na obszarze realizacji projektu, która będzie prowadzona
poprzez dystrybucję i rozwieszenie plakatów promocyjno-rekrutacyjnych w miejscach publicznych oraz
rozpowszechnienie informacji o projekcie.

8. Informacja o projekcie oraz procesie rekrutacji zostanie umieszczona na stronach internetowych
beneficjenta www.speleomyszkow.pl oraz partnera nr 1 www.umigzarki.pl.

9. Osoby chętne do udziału w projekcie muszą wypełnić i podpisać formularz rekrutacyjny wraz ze zgodą
na przetwarzanie danych osobowych, którego  wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

- niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym
zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej,
- nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym,
- zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej,
- która ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.
2

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 1 stycznia 2013, termin
długotrwale bezrobotni oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich
2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania  stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.
3

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 1 stycznia 2013, termin
osoby nieaktywne zawodowo oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni
4

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 1 stycznia 2013, termin

osoby uczące lub kształcące się oznacza osoby kształcące się w ramach kształcenia formalnego i nieformalnego

http://www.speleomyszkow.pl/
http://www.umigzarki.pl/
http://www.speleomyszkow.pl/
http://www.umigzarki.pl/
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10. Wzór dokumentu wymienionego w punkcie 9 niniejszego paragrafu będzie  dostępny w:
a) Biurze Projektu pod adresem: 42-300 Myszków, ul. Skłodowskiej 7,
b) Siedzibie partnera nr 1 projektu: Urzędzie Miasta i Gminy Żarki w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17,
c) na stronie internetowej beneficjenta www.speleomyszkow.pl, a także na stronie internetowej Gminy

Żarki www.umigzarki.pl .

11. Rozpatrywane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwych formularzach, opatrzone datą i
podpisem kandydatki/kandydata.

12. Złożenie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z przyjęciem do projektu.

13. Formularz rekrutacyjny należy złożyć w biurze projektu lub wysłać  pocztą tradycyjną na adres biura
projektu tj.:  Biuro projektu Ogród-praca-edukacja 42-300 Myszków, ul. Skłodowskiej 7.

14. W ramach procesu rekrutacji odbędzie się spotkanie rekrutacyjno-informacyjne dla osób
zainteresowanych udziałem w projekcie, na którym będzie istniała możliwość wypełnienia formularzy
rekrutacyjnych oraz pozyskania informacji o projekcie. Termin spotkania zostanie podany do wiadomości
publicznej na stronie internetowej beneficjenta oraz partnera nr 1.

15. W okresie trwania naboru formularzy rekrutacyjnych, kandydatka/kandydat ubiegający się o udział w
projekcie, ma prawo do korekty złożonego formularza rekrutacyjnego według następującej procedury:
złożony wcześniej dokument rekrutacyjny musi być wycofany i po skorygowaniu treści złożony
ponownie.

16.  Termin dostarczenia formularzy rekrutacyjnych upływa 27 maja 2013 roku (decyduje data wpłynięcia do
biura projektu).

17. Kandydatki/kandydaci na uczestniczkę/uczestnika projektu przed złożeniem formularza rekrutacyjnego
są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem projektu, który jest dostępny w biurze projektu,
Urzędzie Miasta i Gminy Żarki, na stronie internetowej www.speleomyszkow.pl oraz www.umigzarki.pl .

18. W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające kryteria kwalifikowalności (warunkowe) dla grupy
docelowej projektu, zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w dziedzinie ogrodnictwa,
wyrażające motywację do udziału w projekcie i aktywnej edukacji, w szczególności osoby o niskim
wykształceniu oraz niskich kwalifikacjach zawodowych w dziedzinie ogrodnictwa.
Przyjmuje się następujące kryteria rekrutacji:
1) Kryteria kwalifikowalności - warunkowe, których niespełnienie powoduje brak możliwości udziału

kandydata/kandydatki w projekcie:
a) Wiek 18-25 lat,
b) Zamieszkanie na terenie Gminy Żarki w województwie śląskim,
c) Status na rynku pracy: osoba bezrobotna lub  osoba długotrwale bezrobotna lub osoba

nieaktywna zawodowo lub osoba nieaktywna zawodowo ucząca lub kształcąca się.
2) Kryteria merytoryczne (każde kryterium punktowane w skali od 1 do 5):

a) poziom zainteresowania podniesieniem kwalifikacji zawodowych przygotowujących do podjęcia
pracy zarobkowej w dziedzinie ogrodnictwa,

b) poziom  kwalifikacji zawodowych w dziedzinie ogrodniczej,
c) poziom motywacji do udziału w projekcie i aktywnej edukacji prowadzącej do  rozwijania

nowych  umiejętności  zawodowych,
d) poziom wykształcenia.

Kryteria kwalifikowalności (warunkowe) i kryteria merytoryczne oceniane będą na podstawie informacji
kandydatek/kandydatów na uczestniczki/uczestników projektu zawartych w formularzu rekrutacyjnym.

19. Pierwszeństwo w  zakwalifikowaniu do projektu  mają osoby z grupy inicjatywnej, które zgłosiły potrzebę
edukacji w zakresie tematycznym jaki obejmuje projekt, pod warunkiem że ich aktualny status jest
zgodny z kryteriami kwalifikowalności (warunkowymi)  wyznaczonymi dla grupy docelowej projektu.

20. Koordynator projektu dokonuje oceny spełnienia kryteriów kwalifikowalności kandydatek/kandydatów na
uczestniczki/uczestników projektu, weryfikuje uczestniczenie kandydatki/kandydata w grupie inicjatywnej

http://www.speleomyszkow.pl/
http://www.umigzarki.pl/
http://www.speleomyszkow.pl/
http://www.umigzarki.pl/
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oraz nadaje punktację za poszczególne kryteria merytoryczne. Po dokonaniu powyższych czynności
zapisuje wyniki rekrutacji.

21. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 16 osób, które uzyskają największą ilość punktów. Pozostałe
osoby z mniejszą ilością punktów, które jednocześnie spełniają warunki uczestnictwa w projekcie
zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

22. W przypadku gdy dwie lub więcej osób uzyskają jednakową ilość punktów, decyduje kolejność zgłoszeń.

23. W sytuacjach spornych związanych z listą uczestniczek/uczestników projektu, głos decydujący
zastrzeżony jest dla beneficjenta.

24. O zakwalifikowaniu do projektu bądź niezakwalifikowaniu kandydatka/kandydat zostanie poinformowany
telefonicznie bądź drogą mailową.

25. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie  są zobowiązane złożyć:

a) podpisaną deklarację uczestnictwa w projekcie, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu projektu,

b) podpisane oświadczenie uczestnika projektu dotyczące zgody na przetwarzanie danych
osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu projektu.

c) ewentualnie inne dokumenty, których konieczność złożenia wynika z realizacji projektu.

26. Za dzień przystąpienia do projektu uznaje się datę podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.

§ 6
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. Uczestniczka/uczestnik projektu ma prawo do:
a) bezpłatnego udziału w szkoleniach oraz spotkaniach motywacyjnych przewidzianych w projekcie

Ogród-praca-edukacja nr WND-POKL.09.05.00-24-036/12 z zastrzeżeniem § 8 pkt 1,
b) wglądu i uaktualniania swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu,
c) otrzymania bezpłatnych materiałów szkoleniowych dotyczących zakresu szkoleń oferowanych w

ramach projektu,
d) otrzymania bezpłatnego poczęstunku w trakcie szkoleń oferowanych w ramach projektu,
e) otrzymania bezpłatnego transportu, biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego, ubezpieczenia i

wyżywienia podczas wyjazdu edukacyjnego oferowanego w ramach projektu,
f) otrzymania dyplomów ukończenia szkoleń i spotkań motywacyjnych w przypadku ukończenia

szkoleń i spotkań motywacyjnych (do ukończenia wymagana jest minimum 80% frekwencja ma
zajęciach).

2. Uczestniczka/uczestnik projektu jest zobowiązany do:
a) osobistego, punktualnego, aktywnego i regularnego uczestnictwa w szkoleniach oraz spotkaniach

motywacyjnych, jakie oferuje projekt – wymagana jest minimum 80% frekwencja na zajęciach,
b) potwierdzania swojej obecności w szkoleniach i innych spotkaniach realizowanych w ramach

projektu poprzez każdorazowe składanie podpisu na liście obecności,
c) potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych oraz poczęstunku oferowanych w trakcie

realizowanych w ramach projektu szkoleń poprzez złożenie podpisu na liście,
d) potwierdzenia skorzystania  z   usługi transportu,  odbioru wyżywienia, ubezpieczenia oraz biletów

wstępu do ogrodu botanicznego w trakcie wyjazdu edukacyjnego oferowanego w ramach projektu
poprzez złożenie podpisu na liście obecności ,

e) aktualizacji danych uczestniczki/uczestnika projektu,
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f) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu lub innych dokumentów  na potrzeby ewaluacji,
kontroli, sprawozdawczości  oraz monitoringu projektu.

3. W ramach projektu nie dokonuje się zwrotu kosztów za dojazd uczestniczek/uczestników projektu na
miejsce prowadzenia szkoleń i spotkań motywacyjnych.

§ 7
ZASADY WYBORU PERSONELU PROJEKTU

1. Beneficjent dokonuje wyboru personelu projektu wyłącznie na podstawie posiadanych kwalifikacji,
zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości płci.

2. Organizacja pracy personelu zaangażowanego w realizację projektu zakłada elastyczny czas pracy
umożliwiający godzenie życia zawodowego z osobistym.

3. Beneficjent zapewnia równość kobiet i mężczyzn w obszarach takich jak rekrutacja, wynagradzanie,
ochrona przed molestowaniem seksualnym.

4. Personel projektu jest angażowany w realizację projektu  na podstawie umów cywilnoprawnych.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia zmian w
dokumentach i aktach prawnych, na podstawie których realizowany jest projekt oraz innych ważnych i
uzasadnionych przypadkach.

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w przypadku rozwiązania umowy o
dofinansowanie projektu.

3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1 i 2 niniejszego paragrafu uczestniczkom/uczestnikom projektu
nie przysługują żadne roszczenia wobec Beneficjenta.

4. Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia przez Grupę Sterującą Partnerstwa na rzecz realizacji
Projektu Ogród-praca-edukacja.

Wykaz załączników do Regulaminu projektu:

Załącznik nr 1: Wzór formularza rekrutacyjnego
Załącznik nr 2: Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia uczestnika projektu dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych

Regulamin projektu zatwierdzony przez Grupę Sterującą Partnerstwa na rzecz realizacji Projektu "Ogród - praca
– edukacja”

 02 maja 2013 roku


