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Regulamin uczestnictwa w szkoleniach realizowanych
w ramach projektu
,,Nowotarski- nowatorski. Samorz4d zorientowany projektowo"

Ilekro6 w niniejszyrn dokumencie jest mowa o:

sl

l. projekcie nalezy przez to rozumie6

projekt ,.Nowotarski- nowatorski. Sarnorz4d zorientowany
proJektowo" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, wsp6lfinansowany ze
SroifO* Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego na podstawie Urnowy nr
U DA-POKL.05.02.01-00-058/ I 0-00 z dnia 23 maja 20 | I r

2.

regulaminie - nalei-y przez to rozumie6 regulamin uczestnictwa w szkoleniach realizorvanych
wiamach projektu ,,Nowotarski- nowatorski. Samorz4d zorientowany projektowo"'

3.

retlizatorze - naleLy przez to roz|,mie6 Zesp6l Projektowy okreslony w $ I ust l Zatzqdzenia
Starosty nr 7612oll z dnia 21.06.2011 w sprawie: realizacji projektu ,.Nowotarski- nowatorski

Samorz4d zorientowany projektowo" realizowany

*

ze

Srodk6w

r^11uCh Europejskiego Funduszu Spolecznego, Program Operacyjny

Unii

Europejskiej

Kapital Ludzki na lara 2007-

2013, Dzialanie 5.2. poddzialanie 5.2.1",

4.

Komisji Rekrutacyjnej

5.

protokole

naleLy przez to rozumied zesp6l os6b' powolywany przez Kierorvnika
Projektu, kt6rego zadaniem jest wyb6r os6b uczestnicz4cych w danym szkoleniu,

-

to rozumiei dokument potwierdzaj4cy zakwalifikowanie osob do danego
jej
szkolenia uwzglginiaj4cy datg posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej oraz podpisy rvszystkich

-

naleiry przez

czlonk6w.

6.

Kierowniku Projektu- nale|y ptzez to rozumie6 osobg okre6lon4 w $ I ust. 1 Zarz4dzenia Starosty nr
7612011 z dnia 21.06.2011'w sprawie : realizacji projektu ,,Nowotarski- nowatorski. Samorz4d
zorientowany projektowo" realizowany ze Srodk6rv Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spolecznego, Program operacyjny Kapital Ludzki na lata 2007 -2013, Dzialanie 5.2.
ooddzialanie 5.2.1".

$2
Postanowienia o96lne

f.

Niniejszy Regularnirl okre6la zasad; rekrutacji Uczestnik6u oraz tasady uczesltlictua
* srlollniach-organizowanych i finaniowanych w ramach projektu: ,,Nowolarski- nowatorski'
Samorz4d zorientowany projektowo" realizowanego w ramach Programu operacyjnego Kapital
Ludzki.

s3
Zakres wsparcia

l. W

ramach projektu zrealizowane zostanQ nastqpuj4ce szkolenia' zgodne z wrrioskiem

o dofi nansorvanie Projektu:

l)

zarz4dzanie strategiczne,
listopad/grudzieri 201 | r.

2)

zarz4dzarie projektarni,

3 dni szkoleniowe

6 dni szkoleniowych dla

dla
25

35

os6b, planowany

tennrn:

os6b. plano*an1 termin: st) clen-

czerwiec 2012 r.

3)

dla
szkolenie dla grupy os6b, kt6re przyst4pi4 do certyfikac.ii IPMA' 2 dni szkoleniowe
os6b, planowany terlnin: czerwiec 2012 r.

nansowany ze
Kapital Ludzki 2007-2073
Operacyinego
Programu
w ramach
TarguBiuro Budietu i Analiz
w
Nowym
Starostwo Powiatowe
pl
(018)
13 44, e-mail:skarbnik Droiekt@nowotarski
266
13
45,fax.
Al. TysiEclecia 35, 34-4OO Nowy Targ, tel. {018) 266

www.NoworARsKl.PL NlP735'217-50-44 REGON491893339
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4)

Nowotarski- nowatorski. Samorzqd zorientowany projektowo
szkolenie dotycz4ce wykorzystania dedykowanej aplikacji inforrnatycznej,

5

dni

szkoleniowych dla 25 os6b, planowany tennin: styczeri- czerwiec 2012 r.

2.

Program i szczeg6lowy termin szkoleri, o kt6rych mowa w ust. I bgdzie podawany w ogloszeniu
Kierownika Projektu o naborze na poszczeg6lne szkolenia, kt6re umieszczane bgdzie na
podstron

ie

internetowej podwigconej projektowi

(http://norvotarsk

i.

pl/rrorvatorsk i.php)

i przesylane na e-maile kieror.r'nik6w kom6rek organizacyjnych Starostwa Powiatowego
w Nowym Targu.
3.

Realizator zastrzega sobie

w

uzasadnionych przypadkach prawo

do zmiany ustalonych

harmonogram6w.

$4
Zasady rekrutacji

l.

Uczestnikiem szkoleri mo2e by6 pracownik Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, zatrudniony
na stanowisku urzgdniczym.

2.

Rekrutacja prowadzona jest po ka2dorazowym ogloszeniu Kierownika Projektu o naborze na
poszczeg6lne szkolenia ktr5re umieszczane bgdzie na podstronie internetowej po6wigconej
n a e- ma i e k erown k6w ko m6rek

rui:T'# iffi

ffi

3.Zainteresowani

*#, i,r,#**:il

?:',"#- "
pracownicy przekazuj4 w formie elektronicznej na adres
I

i

i

e-mail:

q$-a,.piatkolvtLd!{Lowotarskip[ zgloszenia do Kornisji Rekrutacyjnej. Zgloszenie tnusi zawierai
nastgpujqce dane:

l)
2)
3)
4)
A

Nazwg szkolenia i wskazanie wybranego tenninu w przypadku kilku moZliwych do rvyboru,

Imig i nazwisko,
Nazwq swojej kom6rki organizacyjnej.
Stanowisko slu2bowe,

W

przypadku gdy iloSi chgtnych przekracza ilo6i miejsc przewidzianych na dane szkolente
o pierwszeristwie zakwalifikowania do danej formy wsparcia decyduje w kolejnoSci:
|

)

dfa szkolefi z zarz4dzania strategicznego:

a. zatrudnienie na stanowisku kierowniczym
przewidzianych.jest dla kadry kierown iczej,

lub samodzielnym- l7

rnielsc

b. kryterium plci - co najmniej 50% uczestnik6w szkolenia stanowid maj4 kobiety,

c. kolej no6[ zgloszei.

2)

dla pozostalych szkoleri: kolejno6d zgloszeh.

5.

Pracownicy zakwalifikowani do udzialu w projekcie uczestnicz4 w szkoleniach, o kt6rych morva
w $ 3 ust. I regulamirru nieodplahtie, w ramach godzin pracy.

6.

O

zakwalifikowaniu pracownika

do udzialu w szkoleniu decyduje Komisja

Rekrutacyjna

powolywana przez Kierownika Projektu.
1.

W wyniku decyzji Komisji Rekrutacyjnej powstaje protok6l potwierdzaj4cy zakwalifikowanie
pracownik6w do udzialu w danym szkoleniu.

8.

Listy pracownik6w zakwalifikowanych do udzialu w poszczeg6lnych szkoleniach

umieszczone na

podstronie internetowej poSwigconej

zostaj4
pro.iektowr

(http://nowolarski.pV!o*ateIgLLd!p).
9.

Nadz6r nad prarvidlow4 rekrutacj4 sprawuje Kierownik Projektu.

szu Spolecznego

{'
'

w ramach Programu operacyjnego Kapital Ludzki 2007-2oI3
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu- Biuro Budietu i Analiz
Al. TysiAclecia 35, 34-4OO Nowy Targ, tel. (018) 266 13 45,fax. (018) 266 13 44, e-mail: skarbnik.proiekt@nowotarski.pl
REGON 491893339
www. NoworARs K l. P L NIP 735-217-50-44
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ss
Prawa i obowi4zki uczestnik6w projektu

kilku szkoleniach.

t.

Jeden pracownik moZe bra6 udzial w

2.

Pracownicy zakwalifikowani do udzialu w szkoleniach zobowiqzani

s4 do:

a)
b)

regulamego uczestnictwa w szkoleniach

c)

podpisania ,,Deklaracji uczestnictwa
zal. Nr I do Reguluminu,

d)

podpisania ,,Oswiadczenia uczeshrika projektu
danych osobowych", zal. Nr 2 do Regulaminu'

e)

wypelnienia formularza .,Zakres danych osobowych uczestnik6w bior4cych udzial
w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapital Lrdzki", zal. Nr 3

,

brania udzialu w dzialaniach ewaluacyjnych projektu'

w

szkoleniach realizowanych w ramach projektu'',

o

wyra2eniu zgody na przetwarzanie

do Resulantinu,

s6
Postanowienia koficowe

l.

Regulamin wchodzi w zycie z dniem zatwierdzenia przez Kierownika Projektu'

2.

Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub wprowadzenia
dodatkowvch postanowieli.

3. W kwestiach

nieuregulowanych

w regulaminie prawo do podjgcia ostatecznej decyzji

posiada

realizator.

4.

Regulamin obowi4zuje w calym okresie realizacji projektu.

KIT]ROWNIK PROJEKTU

nl+r hlln rstna )tlocnal

ze srodl(ow tu
w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki 2OO7-2073
Starostwo Powiatowe w NowYm Targu- Biuro Budietu i Analiz
pl
(018) 266 13 44, e_mai|: 5karbnik'proiekt@nowotarski,
A|. TysiEc|ecia 35, 34-400 Nowy Targ, te|. (018) 266 13 45,fax.
www.NowoTARsKl Pt NlP 735-217-50-44 REGON 491893339
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Nowotarski- nowato rski. Samo rzad zorientowany projektowo
Zal4cznik nr

I

do regulaminu uczestnictwa

w szkoleniach realizowanych w ramach projektu
,,Nowotarski- nowatorski. Samorz4d zorientowany projektowo",

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
deklarujg udzial w

Ja, ni2ei podpisany/a.----..

projekcie

pn.

,,Nowolarski- nowatorski. Samorzqd zorientowany projektowo" (nr untou,y: UDA-POKL.05.02.01-00'
055/10-00), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, Priorytet V: Dobre
rz4dzenie, Dzialanie 5.2: Wzmocnienie potenc.ialu administracji sarrorz4dowej, Poddzialanie: 5.2.1
Modern izacja zarzqdzania w adm in istracj i samorz4dowej, w okresie I .06.201 I do 30. I I .20 12.

l.

z Regularrinem uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu
Sumorzqd zorienbwany projekbwo" i zobowi4zujg sig do regularnego
nowalorski.
,,Nowolarskt
udzialu w szkoleniach, do kt6rych zostalam/em zakwalifikowana/y oraz kaidorazowego potiwiadczania
swojej obecno5ci wlasnorgcznym podpisem na listach obecnoSci. Oiwiadczam, 2e spelniarn kryteria
kwalifikowalnoSci uprarvniaj4ce mnie do udzialu w projekcie.

2.

'\Nyra2atn zgodg na poddanie sig badaniom ewaluacyjnym

Zapoznatamlem sig

w trakcie realizac.ii projektu oraz po jego

zakofczeniu.

3.

A

5.

O6wiadczam, i2 do deklaracji uczestnictwa dol4czam nastgpujqce dokumenty:

a)

o6wiadczenie uczestnika projektu o wyraZeniu zgody na przetwarzanie danych osoborvych
na potrzeby projektu

b)

wypelniony fornularz Zakres danych osobowych powierzonych do przelwdrzunia.

Oswiadczam, i2 zostalam/em poinformowany o wspolfinansowaniu Projektu przez Unig Europejskq
w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.
Pouczenie: uczestrrik ponosi odpowiedzialno6i za skladnie o5wiadczef niezgodnych z prawd4.

(MiejscowoSi i Dola)

r( zytclny podpis uczc.stnika pnl,'ktut

nansowany ze
w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 2OO7-2O73
I
starostwo Powiatowe w Nowym Tartu- Biuro Budietu i Analiz
All Tysiqclecia 35,34-4OO Nowy Targ, tel. (018) 266 13 45,fax. (018) 266 13 44, e-mail:skarbnik.oroiekt@nowotarski.pl

,h

\

www.NowoTARsKl.PL

NlP735-217-50-44

REGON491893339
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Nowotarski- nowatorski. Samorzad zorientowany projektowo
Zal4cznik nr 2
do regulaminu uczestnictwa
w szkoleniach realizowanych w ramach projektu

,,Nowotarski- nowatorski. Samorzqd zorientowany projektowo".

O6wiadczenie uczestnika proiektu o wyraZeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych
w

zwiqzku z przyst4pieniem do Projektu ,,Nowotarski- nowatorckl samorzqd zorientowan)t
projektowo,' (nr projektu: POKL.05.02.01-00-058/10) realizowanego w ramach Programu
bperacyjnego Kapital Ludzki wyra2am zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych.
Oswiadczam, i2 przyjmujg do wiadomo3ci,2e:
I ) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego pelni4ce funkcjg Insty{uc1i zarz4dzaj4cej dla Programu operacyjnego
Kapital Ludzki, ul llspdlna 2/4,00 - 926 llarszawa;
2) moje dane osobowe bgd4 przetwarzane wyl4cznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji
Projektu,, Nowotars ki- nowatorckL Samo rzqd T,orientowany proie klowo" (nr p roj ektu :
POKL.05.02.01-00-058/1 0), ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczosci w ramach
Programu Operacyjnego Kapital Ludzki;
3) moje dane osobowe mog4 zosta6 udostgpnione innym podmiotom wyl4cznie w celu

udiielenia wsparcia, realizacji projektu ,,Nowotarski- nowatorski

Samorzqd

zorientowany projektowo" (nr proie*tu: POKL.a5.02.01-00-058/10), ewaluacji, kontroli,
monitoringu i sprawozdawczoSci w ramach Programu operacyjnego Kapital Ludzki;
4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest r6wnoznaczna
z brakiem moZliwo6ci udzielenia wsparcia w ramach Projektu;

5) mam prawo dostgpu do tresci swoich danych i ich poprawiania.

Miejscowo5i, data

czytelny podpis uczestnika projektu

w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki 2OO7-2013
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu- Eiuro Budietu iAnaliz
skarbnik.proiekt(anolryAlqrgllpl
Al. TysiEclecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 266 13 45,fax. (O1S) 266 13 44, e-mail:

;'

www.NowoTARsKl.PL

NlP735-217-50-44

REGON491893339
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Nowotarski- nowatorski. Samorzqd zorientowany projektowo
Zal4cznik nr

3

do regulaminu uczestnictwa

w szkoleniach realizowanych w ramach projektu
,,Nowotarski- nowatorski. Samorzqd zorientowany projektorvo".

Zakres danych osobowych uczestnik6w biorEcych
udzial w projektach realizowanych w ramach
Programu Operacyjnego Kapital Ludzki
CZISC PIERWSZA:
Dane instytucji objgtych wsparciem, w tym ich pracownik6w
Dane wsp6lne

Lp.
2

l
4
5

o
7

Nazwa
Tytul pro.jektu:
Nr proiektu:
Priorytet. u ramach kt6regojest realizo$an1 projekt:
Dzialanie, w ramach kt6rego.iest realizowany proiekt:
Poddzialanie, w ramach kt6rego.jest realizowany prqjekt:
Liczba os6b niepelnosprawnych obigtych wsparciem w ramach pro.jektu:
Liczba dzieci w wieku od 3 do 5 lat obigtych wsparciem w ramach projektu:

Dane instytucji, kt6re otrzymuj4 wsparcie w ramach EFS

Dane podstawowe

Lp.

Nazwa
Nazwa instytucji:

2

9

NIP:
REGON:
Typ instrtucii:
Polska Klasvfikacia Dzialalno6ci (PKD): Wielko56 instytucii:
lJlica:
Nr budynku:
Nr lokalu: -

3

4
5

o
7
8

Dane teleadresowe

l0

Miejscowo56:

ll

Obszar:

t2

Kod pocztowy:

I-]

Woiew6dawo:

l4
l5
t6
l7
Szczeg6ly wsparcia

l8
t9

Powiat:

Telefon kontaktowy:
Adres pocztv elektronicznei (e-mai l):
Rodzaj przy znanego wsparcia:

20

Data rozpoczgcia udzialu w projekcie:
Data zakohczenia udzialu w projekcie:
Czy wsparciem zostali objgci pracownicy instytucji:

21

l,iczba os6b obigtych wsparciem w ramach instytucii:

w ramach Programu Operacy.inego Kapitat Ludzki 2007-2073

'-Ar tysiacrecia 3s,34-4oo

p,oi"ttono*oto,,tipt

'Ji::;:ff',;ili:#:y-i:lJtlil',:'.'i:\'.:::;"ili,il,-ti'iit
ww.NoworARsKl.PL NlP735-217-50-44 REGON491893339
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Nowotarski- nowatorski. Samorzqd zorientowany projektowo
Dane uczestnik6w projekt6w (pracownik6w instytucji), kt6rzy otrzymuj4 wsparcie w ramach EFS

Lp.

Nazwa
Imie (imiona)

2

Nazwisko

3

Ptei

4

Wiek w chwili przystgpowania do proiektu

5

PESEL

o

Nazwa instytucii

7

Wyksztaicenie

Dane uczestnika

8

zale2na

t2

Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Mieiscouo(i

l3

Obszar

l4
l5
lo

Kod pocztowv
Woiew6dztwo
Powiat
Telefon stacionarny
Telefon kom6rkowy
Adres poczty elektronicznej (e-mail)

9
IO

ll

Dane kontaktowe

Opieka nad dziedmi do lat 7 lub opieka nad osob4

t7

l8
t9

Zatrudniony w
20

Rodzaj przyznanego wsparcia

2l
Dane dodatkowe
22

24
25

Wykorzystan ie we wsparciu teclrnik: e-learning/blended

learning
Data rozpoczgcia udzialu w projekcie
Dala zakonczenia udzialu w projekcie
Zakoficzenie udzialu osoby we wsparciu zgodnie z
zaplanouanq dla niej dcie2kq uczestltictua

nansowany ze

w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki 2oo7
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu- Biuro Budietu
Al. TysiEctecia 35, 34-4OO Nowy Targ, tel. (018) 266 13 45,fax. (018) 266 13 44, e-mail:
REGON
www.NoworARsKl.PL NIP 735-217-50 44

-2oI3
iAnaliz
skarbnik proiekt@nowotarski pl
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Nowotarski- nowatorski.

Sa

DRUGA:
Dane ost6b objgtych wsparciem jako niepracuj4ce oraz pracuj4ce, kt6re uczestnicz4 we wsparciu z

wlasnej inicjatlrvy
Dane
Nazwa

Lp.
I

2
3

4
5

6
1

Tytul pro.jektu
Nr proiektu
Priorytet, w ramach kt6rego iest realizowany projekt
Dzialanie, w ramach kt6regojest realizowany projekt
Poddzialanie, w ramach kt6regojest realizowany projekt
Liczba os6b niepelnosprawnych objgtych wsparciem w ramach projektu
Liczba dzieci w wieku od 3 do 5 lat objgtych wsparciem w ramach projektu
w ramach EFS

Dane uczestniktiw

Dane uczestnika

Lp.

Nazwa

I

lmig (imiona)

2

Nazwisko

3

Ple6

4

Wiek w chwili przystgpowania do projektu

5

PESEL

o

Wyksaalcenie

7

Opieka nad dzieimi do lat 7 lub opieka nad osobq zaleznq

8

l0

lica
Nr domu
Nr lokalu

ll

M iejscowoS6

12

Obszar

t3

Kod pocztowy

l4
l5
l6
l7
l8

Wojew6dztwo
Powiat
Telefon stacjonarny
Telefon komorkowy

t9

Status osoby na rynku pracy w chwili przyst4pienia do projektu

20

Ro dza.i

2l

Wykorzystanie we wsparciu technik: e-learning/blended leaming

22

Data rozpoczgcia udzialu w proje[.cie

9

Dane kontaktowe

Dane dodalkowe

U

Adres poczty elektronicznej (e-mail)

p

rzy ztanego wsparc i a

Data zakoriczenia udzialu w projekcie

25

Zakofczenie udzialu osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowan4
dla niei ScieZka uczestnictwa
Pow6d wycofania sig z proponowanej formy wsparcia

w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki 2007-2013

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu- Biuro Budietu iAnaliz
35, 34-4Oo Nowy Targ, tel. {018) 266 13 45,fax. (018} 266 13 44, e-mail: skarbnik. proiekt@ nowota

www.NowoTARsKl,PL

NlP735-217-50-44

REGON491893339
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