
 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

pt. „INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE W MMŚP” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Człowiek – 
najlepsza inwestycja”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału 

adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących,  
Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki,  

Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach 

 

 

§1 

Informacje o Projekcie 

 

1. Projekt „Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP” realizowany jest przez EKSPERT-SITR 
Spółka z o.o. w Koszalinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój 
zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób 
pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, na podstawie umowy 
o dofinansowanie Projektu nr UDA-POKL.02.01.01-00-400/13. 

2. Siedziba Projektodawcy mieści się w Koszalinie przy ul. Jana z Kolna 38, 75-204 Koszalin. 

3. Projekt jest realizowany od 1 grudnia 2013 do 30 czerwca 2015 roku. 

4. Projekt realizowany jest na terenie całej Polski. 

5. Pełna dokumentacja i informacje dotyczące Projektu znajdują się na stronie internetowej Projektu 
www.ekologicznerozwiazania.ekspert-sitr.pl. 

6. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

 

§2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa warunki oraz sposób rekrutacji Uczestników Projektu „Indywidualne rozwiązania 
ekologiczne w MMŚP”, zwanego dalej Projektem. 

2. EKSPERT-SITR Spółka z o.o. prowadzić będzie rekrutację w celu zakwalifikowania do udziału 
w Projekcie 80 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) z całej Polski spełniających warunki 
określone w § 4 niniejszego Regulaminu. 

3. Z osobami, które zakwalifikują się do udziału w Projekcie podpisana zostanie Umowa udziału 
w projekcie. 

4. Niezbędne definicje i pojęcia dotyczące Projektu ujęte w niniejszym dokumencie zostały 
zdefiniowane i wyjaśnione w Regulaminie Projektu. 
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§3 

Uczestnicy Projektu 

 

1. Do udziału w projekcie zakwalifikowane mogą zostać przedsiębiorstwa i ich pracownicy, którzy 
spełniają wszystkie poniższe warunki: 

a) Projekt jest skierowany do mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw i ich pracowników. 

b) Projekt jest skierowany do Przedsiębiorstw mających jednostkę organizacyjną, osób pracujących 
zamieszkujących obszar Polski. 

c) Projekt jest skierowany do Przedsiębiorstw, na których nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy 
wynikających z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem 
i wspólnym rynkiem. 

1. Projekt zakłada objęcie wsparciem 120 pracowników MMŚP, w tym: 

a) 54 kobiety i 66 mężczyzn, 

b) 33 pracowników w wieku powyżej 50 lat, w tym: 15 kobiet i 18 mężczyzn. 

2. Projekt zakłada objęcie wsparciem: 

a) 40 osób zatrudnionych w mikro przedsiębiorstwach, w tym 18 kobiet i 22 mężczyzn, 

b) 60 osób zatrudnionych w małych przedsiębiorstwach, w tym 27 kobiet i 33 mężczyzn, 

c) 20 osób zatrudnionych w średnich przedsiębiorstwach, w tym 9 kobiet i 11 mężczyzn. 

 

§4 

Dokumenty rekrutacyjne 

 

1. Osoby starające się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie zobowiązane są do dostarczenia 
pocztą lub osobiście następujące dokumenty: 

a) Formularz zgłoszeniowy, 
b) Dane Kandydata (pracownika delegowanego na szkolenie), 
c) Oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 

Oświadczenie o spełnianiu grupy docelowej, 
d) Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu Kandydata, 
e) Oświadczenie beneficjenta pomocy, 
f) Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (jeśli dotyczy), 
g) Informacja o uzyskanej pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, 

jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch 
poprzedzających go lat (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa) – (jeśli dotyczy), 

h) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik 8), 
i) Dokumenty rejestrowe – KRS lub wpis do CEIDG – wydruki z oficjalnych systemów 

elektronicznych (nie wymagają potwierdzenia za zgodność) lub kserokopie dokumentów 
oryginalnych potwierdzonych za zgodność z oryginałem, 

j) Pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy), 

k) Informacja nt. powiązań Wnioskodawcy z innymi przedsiębiorcami, łączeniu, przejęciu lub 
powstaniu Wnioskodawcy w wyniku podziału, prowadzonej działalności gospodarczej, 
w związku z którą Wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis. 

 

2. Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie, Projektodawca podpisze z uczestnikiem Umowę udziału 
w projekcie. 
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§5 

Proces rekrutacji 

 

1. Rekrutacja uczestników do Projektu realizowana będzie w okresie od 01.12.2013 r. do 30.06.2015 r.  

2. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 80 firm z MMŚP z całej Polski. 

3. Regulamin rekrutacji uczestników do projektu wraz z kompletem załączników zostanie podany przez 
Beneficjenta do publicznej wiadomości na dzień rozpoczęcia rekrutacji do projektu, tj. 01.12.2013 r. 
Zostanie on udostępniony na stronie internetowej projektu: www.ekologicznerozwiazania.ekspert-
sitr.pl oraz w siedzibie Realizatora Projektu. 

4. Rekrutacja do Projektu składa się z następujących etapów: 

a) przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, 

b) ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych, w tym kompletności dokumentacji, weryfikacja 
przynależności kandydatów do grupy docelowej projektu, weryfikacja warunków wstępnych 
uczestnictwa, 

c) poinformowanie Uczestników Projektu telefonicznie o zakwalifikowaniu do uczestnictwa 
w projekcie, 

d) utworzenie listy rezerwowej Uczestników Projektu, umożliwiającej do zakwalifikowania 
Uczestników do kolejnych cykli szkoleń, 

e) podpisanie Umowy udziału w projekcie. 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2013 r.  

2. Treść regulaminu jest dostępna w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu pod 
adresem www.ekologicznerozwiazania.ekspert-sitr.pl. 

3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 

4. W przypadku kwestii nierozstrzygniętych w niniejszym Regulaminie stosowane są reguły 
powszechnie obowiązującego prawa. 
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