
 

 

 
Regulamin projektu „Specjalistki w turystyce” 

 
§ 1 

Informacje o projekcie 
 
1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (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 w oparciu o: 
a) Wniosek o dofinansowanie złożony przez Beneficjenta oraz umowę podpisaną w dniu 

11.12.2012 r. z Instytucją Wdrażającą - Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy  
w Wałbrzychu. 

b) Ogólne wytyczne oraz przepisy prawa związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 02.01.2013 do 30.04.2014 przez Dolnośląską Federację 
Sportu. 

4. Biuro projektu znajduje się przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 41/43 we Wrocławiu  - pokój nr 227, 
czynne jest w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00. 

5. Projekt realizowany jest w  województwie dolnośląskim. 
6. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 
 

§ 2 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach projektu „Specjalistki  

w turystyce”. 
2. Regulamin stanowi integralną część Umowy Szkoleniowej i jest dostępny na stronie internetowej 

www.dips.pl/specjalistki oraz w biurze projektu przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 41/43 we 
Wrocławiu, pokój nr 227. 

3. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należą do kompetencji 
Biura Projektu. 

 
§ 3 

Słownik pojęć 
 
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 
Beneficjent, Projektodawca, Wnioskodawca,  DFS  - Dolnośląska Federacja Sportu 
Uczestniczka – kobieta zakwalifikowana do udziału w projekcie zgodnie z postanowieniami 
niniejszego Regulaminu, bezpośrednio korzystająca z realizowanych szkoleń. 



 

 

Beneficjent pomocy – przedsiębiorstwo, które podpisało z Dolnośląską Federacją Sportu umowę 
szkoleniową i deleguje swoje pracownice na szkolenia. 
EFS – Europejski Fundusz Społeczny. 
PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 
Biuro projektu – biuro zlokalizowane przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 41/43 we Wrocławiu – pokój nr 
227, czynne w dni robocze w godz. 8.00 do 16.00. 
 

§ 4 
Działania w projekcie 

 
1. W ramach projektu przeprowadzone będą następujące szkolenia: 

a) Zarządzanie  firmą oraz źródła finansowania w turystyce – 45 h. 
b) Tworzenie i administracja stron internetowych – 45 h. 
c) Negocjacje i sprzedaż produktu turystycznego – 45 h. 

2. Każde szkolenie składa się z 5 dni, obejmujących po 9 godzin szkoleniowych. Zajęcia będą 
przeprowadzane w dni robocze, jeden raz w tygodniu (istnieje możliwość przeprowadzenia 
szkoleń poza godzinami pracy). 

3. Każda Uczestniczka może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu. 
4. Każda Uczestniczka ma obowiązek uczestnictwa w 80% zajęć. 
5. Szkolenia zakończą się egzaminem wewnętrznym i wydaniem certyfikatu ukończenia szkolenia. 
6. Przewidywana liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach niniejszego projektu wynosi 144 

kobiety (w tym co najmniej 12 kobiet powyżej 50 roku życia  oraz  co najmniej 12 kobiet o niskich 
kwalifikacjach) z 71 przedsiębiorstw. 

 
§ 5 

Warunki uczestnictwa w projekcie 
 
1. Do projektu mogą przystąpić osoby, spełniające łącznie na dzień rekrutacji następujące kryteria 

formalne: 
a) kobiety powyżej 18 roku życia; 
b) wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub 

spółdzielczej umowy o pracę na terenie woj. Dolnośląskiego lub kobiety samozatrudnione; 
c) delegowane przez przedsiębiorstwo na szkolenie celem nabycia nowych kwalifikacji  

i umiejętności lub uzupełnienia/podwyższenia posiadanych kwalifikacji zawodowych; 
d) pracujące lub samozatrudnione w przedsiębiorstwie należącym do sektora mikro, małych lub 

średnich przedsiębiorstw, które prowadzi działalność określaną w rejestrze PKD jako: 
79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki 
79.11.B - Działalność pośredników turystycznych 
79.11.A - Działalność agentów turystycznych 
79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 
79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej 
79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nieklasyfikowana 



 

 

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 
55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie 
55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 
55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe 
93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 
56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 
56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne 
56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 
56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 
85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 
56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów 

2. Uczestniczką projektu nie może zostać osoba: 
a) Pracująca lub samozatrudniona w przedsiębiorstwie, które korzystało już z pomocy Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach formy wsparcia, o którą obecnie się ubiega: szkoleń 
lub doradztwa objętych zasadami pomocy de minimis lub pomocy publicznej. 

b) zaangażowana w realizację projektu po stronie Beneficjenta; 
c) osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o staż (status 

zatrudnienia uczestniczki będzie potwierdzony stosownym oświadczeniem w dniu 
faktycznego rozpoczęcia szkolenia). 

3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie, po spełnieniu kryteriów określonych w § 5 pkt. 1 
niniejszego regulaminu, jest wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do Biura Projektu przez 
Beneficjenta pomocy wszystkich dokumentów wymienionych w § 6 ust. 4 oraz ust. 8. 

4. Projekt objęty jest regułami pomocy de minimis, obejmującej 100% dofinansowania kosztów 
szkoleń. 

5. Koszt szkolenia objęty regułami pomocy de minimis na jedną pracownicę, przy grupie liczącej 11 
kobiet, wynosi 2 371,68 zł, przy grupie liczącej 12 kobiet, wynosi odpowiednio 2 193,67 zł, a przy 
grupie liczącej 13 kobiet, wynosi 2 043,04 zł. Koszt ten może ulec zmianie, w zależności od 
tego, czy Uczestniczki wystąpią z prośbą o refundację kosztów dojazdu. 

6. Koszt szkolenia na jedną uczestniczkę może ulec zmianie w przypadku zmiany kosztów 
cząstkowych szkolenia lub zmiany liczebności grupy szkoleniowej. 

7. Intensywność pomocy de minimis, a więc udziału środków z PO KL w kosztach szkolenia nie może 
ulec zwiększeniu. 

 
§ 6 

Zasady rekrutacji 
 
1. Nabór kandydatek do udziału w Projekcie przeprowadza Beneficjent, rekrutacja będzie 

prowadzona przez Biuro Projektu. 
2. Proces rekrutacji prowadzi Specjalistka ds. rekrutacji. 
3. Rekrutacja odbywać się będzie w sposób ciągły. 



 

 

4. Zgłoszenia do projektu przyjmowane są wyłącznie w oparciu o formularz zgłoszeniowy, do którego 
należy dołączyć aktualny dokument rejestrowy firmy oraz przedstawić do wglądu sprawozdania 
finansowe za trzy ostatnie zamknięte lata obrotowe lub oświadczenie o braku obowiązku 
sporządzania sprawozdań finansowych. 

5. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w następujący sposób: 
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przysyłając formularz zgłoszeniowy wraz z ww. 

dokumentami na adres e-mailowy magda.mikolajczak@dips.pl, następnie wydrukowany  
i podpisany należy przesłać lub dostarczyć w wersji papierowej do Biura Projektu, 

b) osobiście w Biurze Projektu, 
c) faxem na nr 71 788 62 69. 

6. Rekrutacja do projektu jest prowadzona w następujący sposób: 
a) prawidłowe zgłoszenia są rejestrowane w bazie, gdzie odnotowywany jest numer zgłoszenia 

oraz data jego wpływu do Biura Projektu, 
b) następnie zgłoszenia poddane są ocenie formalnej i jakościowej oraz pod kątem zgodności  

z założeniami projektu, 
c) w wyniku tego tworzona jest lista rankingowa beneficjentów pomocy zakwalifikowanych na 

dane szkolenie oraz lista rezerwowa. 
d) Poprzez wypełnienie formularza on-line, dostępnego na stronie www.dips.pl/specjalistki  

w zakładce „Rekrutacja”. 
7.  Powiadomienie o kwalifikacji kandydatki na dane szkolenie, o której decydować będzie ocena 

formalna oraz jakościowa, przy założeniu, że pierwszeństwo udziału w projekcie posiadają osoby 
niepełnosprawne, odbędzie się drogą telefoniczną, mailową lub faksową. 

8. Ostatecznym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest podpisanie, przygotowanej na podstawie 
przesłanych przez Biuro Projektu dokumentów, umowy szkoleniowej wraz z następującymi 
załącznikami: 

a) Formularz zgłoszeniowy, 
b) Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu projektu, 
c) Oświadczenie o przynależności do sektora mikro, małych, średnich przedsiębiorstw, które 

prowadzi działalność określaną w rejestrze PKD jako: 79.12.Z , 79.11.B, 79.11.A, 79.90.A, 
79.90.B , 79.90.C, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 93.29.Z, 82.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 
56.29.Z, 85.51.Z, 68.20.Z, 56.30.Z, 55.90.Z. 

d) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 
e) Oświadczenie potwierdzające przedstawienie do wglądu, na etapie procesu rekrutacji, kopii 

sprawozdań finansowych za trzy ostatnie zamknięte lata obrotowe (jeżeli podmiot jest 
zobligowany do tworzenia sprawozdań) lub oświadczenie o braku obowiązku tworzenia 
sprawozdań finansowych, 

f) Kserokopia, poświadczona za zgodność z oryginałem, dokumentu rejestrowego Beneficjenta 
pomocy lub inny aktualny dokument potwierdzający status przedsiębiorcy, 

g) Oświadczenie wnioskodawcy o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty kwalifikujące się do 
objęcia pomocą, na pokrycie których ubiega się o pomoc de minimis, 

h) Oświadczenie o zatrudnieniu pracownic, 
i) Oświadczenie uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
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j) Deklaracja uczestnictwa. 
9. W związku z faktem, iż w ramach realizacji projektu konieczne jest przestrzeganie zasady „efektu 

zachęty”, zdefiniowanego w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008  
r. muszą zostać spełnione dodatkowo poniższe warunki: 
a) W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw „efekt zachęty” jest spełniony, 

gdy zgłoszenie do udziału w szkoleniu  nastąpiło  przed  podpisaniem  umowy szkoleniowej. 
10.   Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Projektu i na stronie internetowej projektu 

www.dips.pl/specjalistki 
11.   Kobiety, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, jednak nie zakwalifikowane do 

udziału w szkoleniach z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej i będą 
mogły wziąć udział w szkoleniu w przypadku zwolnienia się miejsc lub w następnym cyklu. 

 
§ 7 

Obowiązki i prawa Stron 
 
1. Do obowiązków Dolnośląskiej Federacji Sportu we Wrocławiu w ramach niniejszego projektu  
należy: 

a) rekrutacja uczestniczek szkolenia, 
b) przeprowadzenie szkoleń , 
c) zapewnienie doświadczonych trenerów z odpowiednim przygotowaniem dydaktycznym do 

przeprowadzenia szkoleń, 
d) zapewnienie materiałów szkoleniowych, 
e) zapewnienie pomieszczeń do przeprowadzenia szkoleń, 
f) zapewnienie cateringu w postaci przerw kawowych i obiadu, 
g) wydanie uczestniczkom, które ukończyły szkolenie i zdały egzamin końcowy, stosownych 

certyfikatów, 
h) wydanie Beneficjentowi pomocy zaświadczenia o wartości udzielonej pomocy de minimis. 

 
2.  Do obowiązków Beneficjenta pomocy należy: 

a) Podpisanie umowy szkoleniowej, 
b) Delegowanie na szkolenie wskazanych w formularzu zgłoszeniowym osób w terminach 

podanych przez Biuro Projektu,    
c) Zobligowanie pracownic biorących udział w szkoleniu szkolenie do terminowego wypełniania 

niezbędnych dokumentów takich jak listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych, 
listy odbioru cateringu, listy odbioru certyfikatów, ankiet ocen jakości i testów  
egzaminacyjnych potwierdzających nabycie umiejętności i kompetencji zawodowych oraz  
zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 

d) Wypełnienie i dostarczenie do Biura Projektu niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych, 
3.  Do obowiązków uczestniczki szkolenia w ramach realizacji niniejszego projektu należy: 

a) Punktualne uczestnictwo w zajęciach, 
b) Obecność na zajęciach w wymiarze 80% czasu trwania szkolenia, 
c) Wypełnienie niezbędnych dokumentów wymienionych w § 7 pkt. 2 ust.3. 
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4. Uczestniczce Projektu przysługuje prawo do ubiegania się o refundację częściową lub całkowitą 
kosztów dojazdu na szkolenia; szczegółowe kryteria przyznania refundacji zostaną określone  
w odrębnym regulaminie. 

§ 8 
Zmiany terminów 

 
1.  W przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej 
Beneficjent jest uprawniony do zmiany terminu szkolenia nie później niż 2 dni przed jego 
rozpoczęciem. Dotyczy to również sytuacji odwołania szkolenia przez Beneficjenta z uwagi na brak 
wystarczającej liczby osób zgłoszonych do udziału w szkoleniu. 
2.  W sytuacjach losowych, gdy z przyczyn niezależnych od Projektodawcy, w danym dniu nie 
odbędzie się szkolenie, Projektodawca wyznaczy inny termin zastępczy. 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe 
 
1. Beneficjent może dokonać zmian w Regulaminie po ukazaniu się informacji o zmianach na stronie 

www projektu.  
2. Regulamin obowiązuje przez okres trwania projektu.  
3. Aktualne wiadomości dotyczące realizacji projektu będą publikowane na stronie internetowej 

www.dips.pl/specjalistki. 
4. W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Realizatora Projektu. 
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