Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet V. - Wsparcie dla obszaru zdrowia
Działanie 5.4. - Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych
„Podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie chorób układu krążenia ratowników medycznych zatrudnionych w publicznym systemie
ochrony zdrowia”

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
pn. „Podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie chorób układu krążenia ratowników
medycznych zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia” nr POWR.05.04.00-000108/16

§1
Definicje stosowane w Regulaminie
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Projekt – projekt „Podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie chorób układu krążenia
ratowników medycznych zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia”, nr
POWR.05.04.00-00-0108/16, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.
Beneficjent – Piotr Wyrwa Centrum Szkoleń Ratowniczych.
Partner - Maciej Liszka LINMED.
Uczestnik/Uczestniczka Projektu (UP) – osoba, która została objęta wsparciem zgodnie
z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
Biuro Projektu – Centrum Szkoleń Ratowniczych, ul. Marka 4, 34-600 Limanowa.
Strona internetowa Projektu - http://www.csr24.pl/29/szkolenia-dofinansowane.
§2
Informacje ogólne

1.

2.
3.

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Podniesienie
kompetencji zawodowych w zakresie chorób układu krążenia ratowników medycznych
zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia”, nr POWR.05.04.00-00-0108/16,
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie
5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.
Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków uczestnictwa i rekrutacji w projekcie
oraz praw i obowiązków uczestników projektu.
Każda osoba ubiegająca się o udział w Projekcie zobowiązana jest zapoznać się z treścią
niniejszego Regulaminu i może rozpocząć udział w Projekcie po uprzedniej akceptacji
wszystkich jego postanowień.
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4.
5.
6.
7.

8.

Szkolenia w ramach Projektu współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Obszar realizacji Projektu obejmuje całą Polskę.
Projekt realizowany jest w okresie od 2017-05-01 do 2018-10-31.
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie chorób układu
krążenia 780 ratowników/ratowniczek medycznych zatrudnionych w publicznym systemie
ochrony zdrowia.
Udział w Projekcie jest bezpłatny, z zastrzeżeniem postanowień §6.
§3
Uczestnicy projektu

1.

Grupę docelową projektu stanowi 780 ratowników/ratowniczek medycznych (w tym 78 kobiet
i 702 mężczyzn) zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną i wykonujących
czynności zawodowe ratownika medycznego w podmiocie leczniczym posiadającym kontrakt
z OW NFZ, którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie.
2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
- zatrudnienie na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną i wykonujących czynności
zawodowe ratownika medycznego w podmiocie leczniczym posiadającym kontrakt z OW
NFZ
- złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych.
§4
Rekrutacja uczestników szkoleń
1.
2.
3.

4.

5.

Rekrutacja uczestników odbywać się będzie osobno na każdy cykl szkoleniowy. Prowadzona
będzie od początku realizacji projektu do rozpoczęcia ostatniego szkolenia.
Rekrutacja będzie przeprowadzana z zachowaniem zasady polityki horyzontalnej równych
szans.
Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z niniejszym
Regulaminem, akceptacja jego warunków oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych
zgodnych ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu.
Etapy rekrutacji:
- działania promocyjne,
- zebranie dokumentów rekrutacyjnych,
- utworzenie list rankingowych.
Dokumenty rekrutacyjne składać będzie można w terminach wyznaczonych w ogłoszeniu
o naborze na cykl szkoleniowy, przesyłając je na adres mailowy podany w ogłoszeniu bądź
osobiście w biurze projektu.
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6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie zobowiązana jest do zapoznania się
z Regulaminem projektu oraz wypełnienia Formularza rekrutacyjnego wraz z pre-testem.
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane są do złożenia oryginałów
dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.
Formularze dokumentów rekrutacyjnych będzie można pobrać ze stron internetowych
Beneficjenta i Partnera.
Kryteria rekrutacji:
- kryterium formalne: zatrudnienie na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną
i wykonywanie czynności zawodowych ratownika medycznego w podmiocie leczniczym
posiadającym kontrakt z OW NFZ – kryterium weryfikowane będzie na podstawie
oświadczeń,
- kryteria punktowane: luka kompetencyjna zdiagnozowana na podstawie analizy potrzeb
szkoleniowych (średnia 3 pkt., duża 5 pkt.), motywacja do udziału w szkoleniu: średnia 3
pkt., duża 5 pkt.
Osoby spełniające kryteria formalne wpisywane będą na listę rankingową. Kolejność na liście
uzależniona jest od liczby otrzymanych punktów, a w przypadku równiej liczby punktów
decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Osoby dla których zabraknie miejsca na podstawowej liście rankingowej wpisywane będą
na listę dodatkową (rezerwową). W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osoby
z podstawowej listy na jej miejsce dobierana będzie osoba z listy dodatkowej.
Jeden uczestnik może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu organizowanym
w ramach Projektu.
Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) będą mogli stanowić
nie więcej niż 20% uczestników szkoleń w ramach projektu.
§5
Prawa i obowiązki uczestników szkoleń

1.

2.

Każdy Uczestnik Projektu zakwalifikowany na szkolenie ma prawo do:
a) otrzymania materiałów szkoleniowych,
b) otrzymania wyżywienia w czasie szkoleń,
c) w przypadku zaliczenia egzaminu do otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia,
zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i na warunkach określonych przez
Beneficjenta.
Każdy uczestnik szkoleń ma obowiązek:
a) każdorazowo potwierdzić swój udział w zajęciach na liście obecności własnoręcznym
podpisem,
b) potwierdzić odbiór materiałów szkoleniowych,
c) przystąpić do egzaminu końcowego przewidzianego programem szkolenia,
d) wypełnić przedstawione ankiety ewaluacyjne,
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e) brać udział w wywiadach i badaniach ewaluacyjnych w okresie uczestnictwa w Projekcie
i po jego zakończeniu zgodnie z wymaganiami nałożonymi na Beneficjenta przez
Instytucję Pośredniczącą w celu monitorowania i ewaluacji Projektu, w szczególności
przekazania informacji dot. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie (do 4 tygodni od
zakończenia udziału) zgodnie z zakresem danych określonych Wytycznych w zakresie
monitorowania (tzw. wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego) dostępnych
na www.power.gov.pl
f) dokonywać aktualizacji danych kontaktowych (w szczególności dotyczących zmiany
adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej).
3. Uczestnik ma obowiązek poinformować Beneficjenta o nieobecności na szkoleniu
(uzasadnione przypadki: np. ciężka choroba) przed rozpoczęciem danego szkolenia np.
osobiście lub mailowo.
4. Uczestnik zobowiązany jest do 80% frekwencji na szkoleniu, w przeciwnym przypadku
Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników.
§6
Zasady rezygnacji
1.

2.

3.

Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie ma prawo do rezygnacji z udziału bez
ponoszenia odpowiedzialności finansowej, jedynie w przypadku, gdy rezygnacja zgłoszona
została Beneficjentowi w formie pisemnej co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem
szkolenia, w którym miał brać udział.
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych
przed rozpoczęciem szkolenia Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie jest
zobowiązana do pokrycia 100% wartości wszystkich poniesionych przez Beneficjenta /Partnera
kosztów związanych z jej uczestnictwem w projekcie (koszt materiałów szkoleniowych
i wyżywienia) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Kierownika Projektu w tym
zakresie.
W przypadku nieuzasadnionego przerwania uczestnictwa w projekcie Uczestnik projektu
zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez Beneficjenta /Partnera w związku z
jego udziałem w projekcie, od momentu przerwania uczestnictwa w wysokości 2 031,26 zł.
§7
Postanowienia końcowe

1.

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia wynikające z Umowy
o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz
obowiązujące wytyczne i zasady w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój.
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2.

3.
4.

Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku, gdyby
było to konieczne z uwagi na zmianę warunków realizacji Projektu, a także w przypadku
pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji Pośredniczącej.
Aktualna treść Regulaminu Uczestnictwa dostępna jest w Biurze Projektu, stronie internetowej
Beneficjenta, Partnera i stronie projektu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez cały okres trwania
Projektu.
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