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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Z impactem w przyszłość"

§1

Informacje ogólne o projekcie

1. Niniejszy  Regulamin  uczestnictwa w Projekcie  określa  warunki  uczestnictwa,  zasady  rekrutacji,  przyjmowania 
zgłoszeń i kwalifikacji na szkolenia, prawa i obowiązki uczestnika oraz postanowienia końcowe w ramach Projektu 
„Z  impactem  w  przyszłość"  realizowanego  przez  FPL  Sp.  z  o.o.,  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach 
Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Priorytet  VIII.  Regionalne  kadry  gospodarki,  Działanie  8.1.  „Rozwój 
pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji  zawodowych i  
doradztwo dla przedsiębiorstw". 

2. Projekt realizowany jest od 01 lutego 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r.,  na podstawie umowy o dofinansowanie  
nr UDA-POKL.08.01.01-16-035/11-00 z dnia 22.02.2012 r. 

3. Biuro projektu działa w siedzibie Bizneslingua Centrum Języków Obcych w Opolu przy ul. Ozimskiej 63A, 45-368

Opole.

§2

Warunki uczestnictwa w projekcie

1. Projekt obejmuje realizację szkoleń z zakresu kompetencji sprzedażowych dla pracowników delegowanych na 
szkolenia przez przedsiębiorstwa z terenu województwa opolskiego. 

2. Kryteria formalne, sprawdzane na dzień złożenia dokumentów rekrutacyjnych,  dotyczące przedsiębiorstwa:

a. Wielość przedsiębiorstwa: mikro i małe przedsiębiorstwa (w tym prowadzący jednoosobową działalność  
gospodarczą);

b. Miejsce prowadzenia działalności (zarejestrowania): województwo opolskie;

c. Mikro i małe przedsiębiorstwa i ich pracownicy, którzy do tej pory nie otrzymali wsparcia w ramach VIII  
Priorytetu PO KL;

d. Prowadzenie działalności w branży spożywczej, chemicznej, metalurgicznej, budowlanej, drzewnej oraz 
usługowej;

e. Niewykorzystane limitu pomocy de minimis. 

3. Kryteria formalne dotyczące delegowanego pracownika:

a. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę / właściciel przedsiębiorstwa;

b. Zatrudnienie,  na  podstawie  oświadczenia,  w  zawodach  wg  klasyfikacji  1221  Kierownicy  do  spraw 
marketingu i sprzedaży, 1420 Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym, 2433 Specjaliści do spraw 
sprzedaży  (z  wyłączeniem  technologii  informacyjno-komunikacyjnych),  522  Pracownicy  sprzedaży  w 
sklepach,  332203  Przedstawiciel  handlowy  tzn.  obszar  pracy  zawodowej  musi  być  związany  z 
nawiązywaniem relacji sprzedażowych z klientami. 

4. Pierwszeństwo sprawdzane na dzień złożenia dokumentów rekrutacyjnych,  uczestnictwa:

a. Płeć – pierwszeństwo będą miały kobiety;
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b. Pracownicy / właściciele z wykształceniem najwyżej średnim; 

c. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność poza m. Opole;

d.  Określenie województwa,  na terenie którego pracownik wykonuje pracę,  następuje na podstawie 
miejsca wykonywania pracy określonego w umowie z pracownikiem. 

5. Do  udziału  w  szkoleniu  nie  można  delegować  osób  zatrudnionych  włącznie  na  podstawie  umowy 
cywilnoprawnej. 

6. W szkoleniu mogą brać udział osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

7. Do udziału w szkoleniach nie może delegować pracowników:

a) przedsiębiorca któremu nie może być udzielona pomoc de minimis, zgodnie z informacjami zawartymi w  §5 
pkt. 5;

b) przedsiębiorca, któremu łączna wartość udzielonej pomocy przekroczyła pułapy wskazane w §5 pkt. 2;

c) przedsiębiorca  będący  osobą  fizyczną,  który  został  skazany  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwo  
składania  fałszywych  zeznań,  przekupstwa,  przeciwko  mieniu,  wiarygodności  dokumentów,  obrotowi  
pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe 
albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści  
majątkowych;

d) podmiot, niebędący osobą fizyczną, w którym osoba będąca członkiem jego organów zarządzających bądź 
wspólnikiem została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt. c;

e) podmiot, który:

• posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub

• pozostaje  pod  zarządem  komisarycznym  bądź  znajdują  się  w  toku  likwidacji,  postępowania 
upadłościowego lub

• w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia lub pożyczki naruszył w sposób istotny  
umowę zawartą z PARP lub

• został  wykluczony  z  możliwości  otrzymania  środków  na  podstawie  art.  207  ustawy  o  finansach 
publicznych;

f) przedsiębiorca zajmujący się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych określonych w 
art. 2 pkt. 22 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, jeżeli:

• wartość  pomocy  byłaby  ustalana  na  podstawie  ceny  lub  ilości  takich  produktów  nabytych  od  
producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorcę objętego pomocą lub

• przyznanie pomocy zależałoby od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców;

g) podmiot, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej,  
uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem;

h) mikro lub mały przedsiębiorca, który spełnia warunki określone w art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE)  
nr 800/2008.tj.:

• w  przypadku  spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  -  jeżeli  ponad  połowa  jej  zarejestrowanego 
kapitału została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzających 12 miesięcy lub
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• w  przypadku  spółki,  której  przynajmniej  niektórzy  członkowie  są  w  sposób  nieograniczony 
odpowiedzialni  za długi  spółki  -  jeżeli  ponad połowa jej  kapitału według sprawozdania finansowego 
została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzających 12 miesięcy; lub bez względu 
na rodzaj  spółki,  jeżeli  zgodnie  z  prawodawstwem krajowym podlega zbiorowemu postępowaniu  w 
sprawie niewypłacalności;

i) przedsiębiorca  inny  niż  mikro  lub  mały  przedsiębiorca,  który  spełnia  kryteria  przedsiębiorcy  w  trudnej  
sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w 
celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str.2).

   5. Grupa docelowa projektu to 80 osób z 60 przedsiębiorstw.

§3

Zasady rekrutacji, przyjmowania zgłoszeń i kwalifikacji na szkolenia

1. Rekrutacja będzie mieć charakter otwarty i rozpocznie się od 01 lutego 2012 r. i potrwa do momentu podpisania  
60 umów szkoleniowych z przedsiębiorcami spełniającymi kryteria wskazane w §2 pkt. 2. 

2. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

a) Zapoznanie się z Regulaminem Projektu;

b) Wypełnienie Dokumentacji rekrutacyjnej podpisanej przez pracownika i pracodawcę;

c) Zatwierdzenie kwalifikowalności przedsiębiorstwa oraz delegowanych osób;

d) Podpisanie umowy szkoleniowej  (efekt zachęty dla mikro i małych przedsiębiorstw).

3. Wysłanie Dokumentacji rekrutacyjnej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem przedsiębiorstwa / pracownika 
na szkolenie.

4. Osoby zatrudnione w jednym miejscu pracy mogą stanowić nie więcej niż 15% uczestników w ramach Projektu.

5. O wynikach procesu rekrutacji przedsiębiorcy będą informowani pisemnie (e-mailem) lub telefonicznie. 

§4

Dokumentacja rekrutacyjna

1. Dokumentacja  rekrutacyjna  dostępna  jest  w  Biurze  Projektu  oraz  na  stronie  internetowej  projektu 
http://www.bizneslingua.pl/firma-dla-handlowcow oraz  http://www.kompetencjehandlowe.pl/.

2. Przedsiębiorcy  zainteresowani  udziałem  w  projekcie  zobowiązani  są  dostarczyć  dokumentację  rekrutacyjną 
obejmującą dokumentację dotyczącą przedsiębiorstwa:

a) kwestionariusz kwalifikacyjny przedsiębiorstwa - załącznik nr 1 do Regulaminu;

b) kopię  KRS  /  wypisu  z  ewidencji  działalności  gospodarczej  Przedsiębiorcy  –  potwierdzone  za  zgodność  z  
oryginałem (nie starszy niż 3 miesiące od daty zawarcia umowy) – załącznik nr 2; 

c) oświadczenia o spełnieniu kryteriów podmiotowych przedsiębiorstwa, niepozostawaniu w trudnej 
sytuacji ekonomicznej oraz niepodleganiu wyłączeniom – załącznik nr 3;

d) oświadczenie o pomocy de minimis – załącznik nr 4;

e) formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik nr 5.
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3. Do  dokumentacji  rekrutacyjnej  przedsiębiorstwa  dołączyć  należy  dokumentację  dotycząca  delegowanych 
pracowników obejmującą:

a) kwestionariusz kwalifikacyjny delegowanego pracownika - załącznik nr 6;

b) oświadczenie o kwalifikowalności uczestników – załącznik nr 7;

c) zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika  – załącznik nr 8.

4. Załączniki dotyczące pracowników (uczestników szkolenia), wskazane w pkt. 3 niniejszego paragrafu, winny być  
sporządzone dla każdego pracownika osobno.

5. Niedostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów określonych pkt. 2 i 3 oraz niedokonanie uzupełnień na 
wezwanie  FPL,  powoduje  niedopuszczenie  kandydata  do  procesu  rekrutacji  oraz  niezakwalifikowanie  się  
przedsiębiorcy do udziału w projekcie. 

6. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa osoby w projekcie  jest  podanie danych osobowych oraz wyrażenie  
zgody na ich  przetwarzanie.  Z  chwilą  przystąpienia  uczestnika  do projektu  badany  jest  jego  status  tj.  wiek,  
wykształcenie, status na rynku pracy itd. Uczestnik zobowiązany jest podać m.in. dane teleadresowe (tj. ulica, nr  
domu,  nr  lokalu,  miejscowość,  kod pocztowy,  województwo,  telefon stacjonarny,  telefon komórkowy,  adres  
poczty elektronicznej).

7. Dokumentację rekrutacyjną można składać:

a)  osobiście w Biurze Projektu: we wszystkie dni robocze tygodnia w godzinach od 10:00 do 17:00;

b)  listownie – o zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu.

§5

Dofinansowanie oraz podpisanie Umowy szkoleniowej 

1. W ramach projektu  udzielania jest pomocy w ramach pomocy de minimis, co oznacza, że pracodawca nie będzie 
ponosić kosztów związanych z uczestnictwem w szkoleniu.

2. Pomoc de minimis może być udzielona określonemu przedsiębiorcy pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą 
de  minimis,  otrzymaną  w  bieżącym  roku  kalendarzowym  oraz  w  ciągu  dwóch  poprzedzających  lat 
kalendarzowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 euro, a w przypadku 
podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – 100 000 euro.

3. Po zakwalifikowaniu pracowników, a przed ich przystąpieniem do projektu, przedsiębiorca zobowiązany jest do  
podpisania Umowy szkoleniowej, której wzór stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu.  

4. Pomoc publiczna na szkolenia, oraz pomoc  de minimis  podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną, w tym 
pomocą  de  minimis,  udzieloną  danemu  przedsiębiorcy,  w  odniesieniu  do  tych  samych  wydatków 
kwalifikowalnych związanych z danym projektem, bez względu na jej  formę i  źródło pochodzenia,  w tym ze 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i nie może przekroczyć dopuszczalnej intensywności pomocy  
określonej w przepisach mających zastosowanie przy udzielaniu pomocy innej niż de minimis.

5. Pomoc de minimis nie może być udzielona na działalność:

a) w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17  
grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury;

b) związaną  z  produkcją  pierwotną  produktów  rolnych  wymienionych  w  załączniku  I  do  Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE C 321E z 29.12.2006, str. 37);

c) związaną z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku  
I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli:
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• wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od 
producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą objęte pomocą,

• udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców;

d) związaną z wywozem do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, jeżeli pomoc ta  
jest  bezpośrednio  związana  z  ilością  wywożonych  produktów,  tworzeniem  i  prowadzeniem  sieci 
dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej,  
przy czym wsparcie obejmujące pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badań lub usług 
doradczych z  zakresu wprowadzenia  nowego lub istniejącego produktu  na nowy rynek nie  stanowi 
pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem;

e) w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002  
r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego.

6. Za datę przyznania pomocy de minimis uznaje się datę podpisania Umowy szkoleniowej z Przedsiębiorcą.

7. Pomoc publiczna udzielona na podstawie  niniejszej  umowy nie  podlega obowiązkowi   uprzedniej  notyfikacji  
pomocy do Komisji Europejskiej na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w  
sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

8. W  przypadku  udzielenia  pomocy  de  minimis Realizator  Projektu  ma  obowiązek  wystawienia  Przedsiębiorcy 
zaświadczenia o udzielonej  pomocy  de minimis zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu z dnia 20 
marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. 
U. z dnia 28 marca 2007 r.).

9. Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis zostanie wydane ostatniego dnia szkolenia, jednak aktualne na 
dzień podpisania Umowy szkoleniowej.

10. W  przypadku  gdy  wartość  faktycznie  udzielonej  pomocy  de  minimis jest  inna  niż  wartość  pomocy 
wskazana w wydanym zaświadczeniu, o którym mowa w pkt. 8, podmiot udzielający pomocy, w terminie 14 dni 
roboczych od dnia stwierdzenia tego faktu, wyda nowe zaświadczenie, w którym wskazuje właściwa wartość 
pomocy oraz stwierdzi utratę ważności poprzedniego zaświadczenia.

11. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji dotyczącej otrzymanej pomocy  de 
minimis przez okres 10 lat licząc od dnia otrzymania pomocy, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo 
oraz udostępnienie dokumentacji organom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli w ramach udzielonego  
wsparcia.

§6

Zasady organizacji szkoleń oraz uczestnictwa w szkoleniu

1. Każdy beneficjent pomocy (mikro lub małe przedsiębiorstwo) jest objęty kompleksową ścieżką wsparcia: 
a. Szkolenie z zakresu jednolitego systemu sprzedaży IMPACT (4 dni);

b. Coaching wdrożeniowy (12 tygodni wparcia na platformie www.myimpact.com).

2. Aktualne  harmonogramy  realizacji  szkoleń  udostępniane  są  na  stronie  internetowej  projektu: 
http://www.bizneslingua.pl/firma-dla-handlowcow.

Szkolenia będą realizowane w grupach średnio 5-osobowych. FPL zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian  
w  harmonogramie  zajęć.  O  wszelkich  zmianach  uczestnicy  informowani  będą  na  bieżąco  i  każdorazowo  za  
pośrednictwem strony internetowej Projektu, przekazany im zostanie aktualny harmonogram.
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3. Uczestnicy  szkoleń  otrzymają  wszelkie  niezbędne  materiały  szkoleniowe.  W  trakcie  realizacji  Projektu  będą  
przeprowadzane ankiety ewaluacyjne. 

§7

Prawa i obowiązki uczestnika

1. Uczestnik szkolenia:

a) ma prawo do udziału w projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;

b) otrzyma wyżywienie w czasie zajęć;

c) otrzyma autorskie materiały szkoleniowe.

2. Warunkiem otrzymania świadectwa potwierdzającego ukończone szkolenie jest uczestnictwo w co najmniej 80% 
godzin zajęć, co potwierdzone będzie własnoręcznym podpisem na liście obecności oraz wykonaniem testów 
ewaluacyjnych.

3. W przypadku, gdy liczba nieobecności na zajęciach przekracza 20% ogólnej liczby zajęć w ramach danej edycji  
szkoleń, uznaje się, że uczestnik zrezygnował z uczestnictwa w Projekcie. Uczestnik, który zrezygnował z udziału 
w Projekcie zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych, a przedsiębiorstwo kierujące 
pracownika na szkolenie kosztów uczestnictwa w projekcie określonych w umowie szkoleniowej.

4. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do:

a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach;

b) potwierdzania uczestnictwa w zajęciach każdorazowo na liście obecności własnoręcznym podpisem;

c) przystąpienia do testów badających profile kompetencyjne na platformie testowej;

d) poddania się ewaluacji  w trakcie  trwania projektu jak i  w okresie 6 miesięcy po zakończeniu udziału w  
Projekcie;

e) informowania  FPL  o  ewentualnych  zmianach  w  przedstawionych  dokumentach,  telefonicznym  lub 
mailowym poinformowaniu FPL o planowanej nieobecności na szkoleniu najpóźniej w dniu szkolenia.

§8

Naruszenia postanowień
W  przypadku  naruszenia  przez  Przedsiębiorcę  zobowiązań  wynikających  z  Umowy  Szkoleniowej  lub   z  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 powodującego brak możliwości:

a) przeprowadzenia szkolenia zgodnie z Umową Szkoleniową, Przedsiębiorca na pisemne wezwanie FPL będzie 
zobowiązany pokryć koszty odwołania szkolenia (w tym koszty innych uczestników odwołanego szkolenia  
związane z koniecznością rozwiązania całej grupy);

b) uznania kosztów szkolenia za niekwalifikowane (złożenie oświadczeń niezgodnych ze stanem faktycznym), 
Przedsiębiorca będzie zobowiązany do pokrycia tych kosztów z własnych środków.
2. W przypadku nieobecności na szkoleniu uczestników w liczbie zadeklarowanej przez Przedsiębiorcę, FPL zastrzega 

sobie  prawo  przeprowadzenia  szkolenia  z  ograniczoną  liczbą  uczestników  i  obciążania  Przedsiębiorcy  osób 
nieobecnych  kosztami  szkolenia,  tak  aby  wkład  własny  pozostałych  obecnych  uczestników  szkolenia  nie  uległ 
zmianie.

3. W  przypadku  naruszenia  postanowień  niniejszych  warunków  lub  Umowy  szkoleniowej  przez  Przedsiębiorcę  FPL 
zastrzega sobie prawo zatrzymania kwoty wkładu własnego wpłaconego przez Przedsiębiorcę na poczet zaspokojenia  
roszczeń wynikających z nienależytego wykonania Umowy szkoleniowej przez Przedsiębiorcę.

4. Wartość szkolenia przypadającego na jednego delegowanego pracownika wynosi: 5.809,35 zł (słownie: pięć tysięcy 
osiemset dziewięć złotych 35/100).
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§9

Ustalenia końcowe

1. Niniejszy Regulamin Uczestnictwa w Projekcie wchodzi w życie 05 lutego 2012 roku.

2. FPL  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  Regulaminu  Uczestnictwa  w  Projekcie  w  sytuacji  zmiany  wytycznych, 
warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

4. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w Biurze Projektu oraz  na stronie internetowej projektu.

5. Ogólny  nadzór  nad  realizacją  Projektu,  a  także  rozstrzyganie  spraw,  które  nie  są  uregulowane  niniejszym 
regulaminem, należą do Koordynatora Projektu.

ZAPOZNAŁAM/EM SIĘ I POINFORMOWAŁAM/EM DELEGOWANYCH PRACOWNIKÓW:

Data, pieczęć firmowa i czytelny podpis: 

Załączniki

1. kwestionariusz kwalifikacyjny przedsiębiorstwa  - załącznik nr 1;

2. kopia  KRS  /  wypisu  z  ewidencji  działalności  gospodarczej  Przedsiębiorcy  –  potwierdzone za  zgodność  z 
oryginałem (nie starszy niż 3 miesiące wstecz od daty zawarcia umowy) – załącznik nr 2; 

3. oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przedsiębiorstwa oraz niepodleganiu wyłączeniom – 
załącznik nr 3;

4. oświadczenie o pomocy de minimis – załącznik nr 4;

5. formularz  informacji  przedstawionych  przy  ubieganiu  się  o  pomoc  de  minimis  stanowiący  załącznik  do 
rozporządzenia  Rady  Ministrów  w  sprawie  zakresu  informacji  przedstawianych  przez  podmiot  ubiegający  się  o 
pomoc de minimis – załącznik nr 5;

6. kwestionariusz kwalifikacyjny delegowanego pracownika – załącznik nr 6;  

7. oświadczenie Przedsiębiorcy o kwalifikowalności pracownika – załącznik nr 7;

8. oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 8;

9. umowa o przystąpienie do projektu szkoleniowego – załącznik nr 9.

Opole,  dnia 05 lutego 2012 r.
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