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REGULAMIN 

 

UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości” 

 

§ 1. 

Informacje ogólne 

 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Nowoczesne Kadry Rynku 

Nieruchomości” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego (EFS) 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 ,, Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości” realizowany jest w oparciu o 

wniosek o dofinansowanie złożony przez Organizatora w odpowiedzi na konkurs nr: 

POKL/8.1.1/1/12 oraz umowę o dofinansowanie nr POKL.08.01.01-30-151/12 zawartą z 

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. 

3. Projekt realizowany jest przez WIELKOPOLSKIE CENTRUM NIERUCHOMOŚCI SP Z O.O.  

61-479 Poznań,  ul. Wspólna 40, NIP: 783-153-13-24, Regon: 639728971. 

4. Projekt realizowany jest w okresie od 31.03.2013 r. do 30.09.2014 r. 

5. Obszar realizacji Projektu obejmuje teren województwa wielkopolskiego. 

6. Użyte w regulaminie zwroty oznaczają: 

 

a) POKL – należy przez to rozumieć Program Operacyjny Kapitał Ludzki; 

b) Projekt – należy przez to rozumieć projekt ,,Nowoczesne Kadry Rynku 

Nieruchomości”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 

c) Pomoc publiczna pomoc de minimis – uczestnictwo w projekcie objęte jest 

regułami pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy 

publicznej w ramach POKL zmienione Rozporządzenie Ministra Rozwoju 

Regionalnego z dnia 20 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach POKL – patrz § 5 niniejszego 

Regulaminu; 

d) Organizator – WIELKOPOLSKIE CENTRUM NIERUCHOMOŚCI SP Z O.O. 61-479 

POZNAŃ, UL. WSPÓLNA 40 

e) Biuro Projektu – ul. Iłłakowiczówny 7, 61-479 Poznań, tel.: 48 691 403 638                                        

e-mail: wcnkuk@wp.pl  www: http://wcn.borbis.com.pl/; 

f) Beneficjent Pomocy (Przedsiębiorstwo) – należy przez to rozumieć mikro, małe 

lub średnie przedsiębiorstwo działające w branży: Wsparcie skierowane będzie 

do przedsiębiorstw prowadzący działalność w związaną z obsługą rynku 

nieruchomości (PKD 2007: Sekcja L, Dział 68) kierujące swoich pracowników na 

szkolenie organizowane w ramach Projektu; 

g) Beneficjent Ostateczny (Uczestnik projektu) – należy przez to rozumieć osoby 

samozatrudnione, właścicieli pełniących funkcje kierownicze, wspólników, w 

tym partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i 

czerpiących z niego korzyści finansowe z mikro, małych lub średnich 

przedsiębiorstw z obszaru województwa wielkopolskiego lub pracownika 

oddelegowanego przez Beneficjenta Pomocy na szkolenie – osoba 

zatrudniona na podstawie umowy o pracę; 

http://wcn.borbis.com.pl/
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h) Mikroprzedsiębiorstwo – definiowane jako przedsiębiorstwo zatrudniające 

mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót/lub całkowity bilans roczny 

nie przekracza 2 milionów EUR; 

i) Małe przedsiębiorstwo – definiowane jako przedsiębiorstwo zatrudniające 

mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót/lub całkowity bilans roczny 

nie przekracza 10 milionów EUR; 

j) Średnie przedsiębiorstwo – definiowane jako przedsiębiorstwo zatrudniające 

mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów 

EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR; 

k) Komisja Rekrutacyjna – oznacza to organ oceniający formularze rekrutacyjne i 

dokonujący kwalifikacji uczestników projektu; 

l) Szkolenie – należy przez to rozumieć zależnie od tematyki szkolenie 

odpowiednio 48, 64, 18 lub 90 godzinne szkolenie dotyczące podniesienia 

kwalifikacji z zakresu nowoczesnych technik zarządzania nieruchomościami 

oraz wykorzystania narzędzi IT w pracy zarządcy. 

7. Celem Projektu jest dotyczące podniesienia kwalifikacji z zakresu nowoczesnych 

technik zarządzania nieruchomościami oraz wykorzystania narzędzi IT w pracy 

zarządcy (80 firm) i ich pracowników (125 osób: 75K, 50M) z obszarów województwa 

wielkopolskiego do 30 września 2014.  

8. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są 

uregulowane niniejszym Regulaminem, należy do Kierownika Projektu. 

9. Informacje dotyczące Projektu zamieszczone są na stronie internetowej: 

http://wcn.borbis.com.pl/ 

 

§ 2. 

Uczestnicy Projektu 

 

1. Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców lub 

pracowników u nich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powyżej 50 

roku życia, zajmujących się działalnością związaną z obsługą rynku nieruchomości 

(PKD 2007: Sekcja L, Dział 68 z terenu województwa wielkopolskiego. Grupa 

docelowa to administratorzy i zarządcy nieruchomości oraz doradcy 

nieruchomości.  

2. Beneficjentem Pomocy Projektu może być przedsiębiorca spełniający łącznie 

następujące warunki: 

a) posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, 

b) prowadzi działalność gospodarczą w wyżej wymienionej branży i ma 

siedzibę/oddział/filię na obszarze województwa wielkopolskiego, 

c) może ubiegać się o pomoc de minimis1 

                                                 
1 Pomoc de minimis nie może zostać udzielona podmiotowi, który w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go 

latach kalendarzowych 
otrzymał pomoc de minimis z rożnych źródeł iw różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega 
przekracza równowartość w 
złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych 
kwoty 100 000 euro, 
obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielania pomocy. 
Wyłączeniu z pomocy de minimis 
podlega przedsiębiorstwo, które jest w trudnej sytuacji ekonomicznej, a więc: 
- w przypadku spółki akcyjnej, z o.o. oraz komandytowo- akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% kapitału 
zarejestrowanego (zakładowego, 
zapasowego, rezerwowego oraz kapitału z aktualizacji wyceny), w tym wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa ¼ 
wysokości tego kapitału, 
- w przypadku spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz cywilnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości jej 
kapitału według ksiąg 
spółki, w tym wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa ¼ wysokość tego kapitału, 

http://wcn.borbis.com.pl/
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3. Beneficjentem Ostatecznym Projektu może być osoba fizyczna spełniająca 

następujące warunki: 

a) jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę 

b) pracuje na terenie województwa wielkopolskiego; 

c) jego pracodawca spełnia warunki określone w § 2 ust. 2 bądź też właściciel 

przedsiębiorstwa spełnia warunki określone w § 2 ust. 2. 

d) w wieku od 50 roku życia; 

4. Projekt zakłada przeszkolenie w sumie 125 Beneficjentów Ostatecznych (75 Kobiet 

i 50 Mężczyzn, przedsiębiorców i ich pracowników. Projekt obejmie wsparciem co 

najmniej 80 przedsiębiorstw mikro, małych i średnich posiadających jednostkę 

organizacyjną na terenie województwa wielkopolskiego, w tym: 

a) 20 samozatrudnieni, 

b) 34 mikroprzedsiębiorstw, 

c) 60 małych przedsiębiorstw, 

d) 11 średnich przedsiębiorstw. 

5. Przedsiębiorstwa przystępują do Projektu oraz otrzymują pomoc de minimis w 

momencie podpisania umowy szkoleniowej, natomiast osoby wydelegowane do 

udziału w projekcie nabywają status uczestnika w pierwszym dniu wsparcia w 

momencie podpisania deklaracji uczestnictwa. 

6. Spośród Beneficjentów Ostatecznych co najmniej 13 osób (ze 125 uczestników 

projektu) będą stanowiły osoby niepełnosprawne. 

7. Warunkiem udziału w procesie rekrutacji potencjalnych Beneficjentów 

Ostatecznych projektu jest dostarczenie do Biura Projektu, sporządzonej na 

odpowiednich formularzach kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej szczegółowo 

omówionej w § 3. 

 

 

§ 3. 

Zasady Rekrutacji 

 

1. Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty – zachowana zostanie zasada 

równych szans; 

2. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły od marca 2013 r. do września 2014 r., 

co umożliwia sprawne utworzenie 12 grup szkoleniowych oraz stałą kontrolę nad 

jej przebiegiem; 

3. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą zgłaszać się osobiście 

lub przesłać komplet wypełnionych dokumentów droga listowną; 

4. Osoby, które spełnią kryterium uczestnictwa w projekcie, ale nie zostaną 

zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie z powodu braku miejsc, zostaną 

umieszczone na liście rezerwowej danej grupy uczestników według kolejności 

zgłoszeń; 

5. Osoby zakwalifikowane do projektu oraz osoby z listy rezerwowej będą 

powiadamiane telefonicznie i mailowo o wynikach rekrutacji; 

6. Zgłoszenia do projektu przyjmowane są wyłącznie w oparciu o następujące 

dokumenty rekrutacyjne; 

7. Beneficjent Pomocy (Przedsiębiorstwo): 

a) Deklaracja udziału w projekcie 

b) Dokumenty rejestrowe firmy; 

c) Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; 

d) Deklaracja Uczestnictwa; 

                                                                                                                                                         
- spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym, 
- spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem naprawczym. 
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e) Regulamin uczestnictwa; 

f) Oświadczenie  o braku obowiązku zwrotu pomocy 

g) Oświadczenie  o nieprowadzeniu pełnej księgowości: (w przypadku 

przedsiębiorstw, które mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych 

należy dołączyć sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, 

sporządzanymi zgodnie z przepisami prawa o rachunkowości – kserokopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania przedsiębiorstwa; 

h) Oświadczenie PKD 

i) Umowa szkoleniowa (podpisywana po zakwalifikowaniu się do udziału w 

projekcie); 

j) Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis. W przypadku 

otrzymania pomocy de minimis należy dołączyć wszystkie zaświadczenia 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); 

8. Beneficjent Ostateczny (Uczestnik szkoleń) 

a) Formularz zgłoszeniowy uczestnika do projektu wraz z ankietą 

b) Dane uczestnika 

c) Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych 

d) Oświadczenie uczestnika projektu w związku z przystąpieniem do projektu. 

e) Orzeczenie o niepełnosprawności – o ile dotyczy. 

9. Uczestnicy projektu przed złożeniem dokumentów zgłoszeniowych, mają 

obowiązek zapoznać się z całością niniejszego regulaminu. Regulamin 

Uczestnictwa w Projekcie dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie 

internetowej Projektu: http://wcn.borbis.com.pl/ 

10. Rekrutacja obejmuje 3 etapy: 

I. Zgłoszenie – potencjalni uczestnicy szkolenia zgłaszają chęć uczestnictwa w 

projekcie, wypełniając dokumenty rekrutacyjne i dostarczając je do Biura 

Projektu (osobiście lub droga pocztową/mailową); 

II. Weryfikacja – sprawdzenie wymogów formalnych, opracowanie list 

podstawowych i rezerwowych. Kwalifikacja kandydatów do uczestnictwa w 

projekcie dokonuje Komisja rekrutacyjna w składzie: Kierownik Projektu, 

specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. szkoleń; 

III. Podpisanie umowy - Przedsiębiorstwa zakwalifikowane podpiszą umowę 

szkoleniową. Osoby oddelegowane z danego przedsiębiorstwa- 

zakwalifikowane do uczestnictwa w szkoleniach, podpiszą deklarację i 

zobowiążą się do obecności w min 50% zajęć (deklaracja podpisywana na 

pierwszych zajęciach). 

11. Decyzję o kwalifikacji do uczestnictwa w Projekcie podejmuje Komisja 

Rekrutacyjna wg następujących kryteriów: 

a) preferowane są kobiety, jako będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy; 

b) wiek 50+; 

c) preferowane MŚP zajmujące się zarządzaniem obiektami sportowymi 

oświatowymi i służby zdrowia; 

d) osoby niepełnosprawne; 

e) kolejność zgłoszeń. 

12. Zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Projektu w Poznaniu, przy ul. 

Iłłakowiczówny 7, 61-479 Poznań. Zgłoszenia można również przesłać pocztą 

tradycyjną na adres Biura Projektu – jako data zgłoszenia wówczas zostanie 

przyjęta data wpływu dokumentów. 

http://wcn.borbis.com.pl/
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13. Przedsiębiorstwa, które złożą niekompletne lub niepoprawnie wypełnione 

zgłoszenia zostaną wezwane do ich uzupełnienia (ustnie przez pracownika 

przyjmującego zgłoszenie lub telefonicznie w przypadku przesłania pocztą). 

14. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów we wskazanym przez pracownika 

terminie, zgłoszenie nie podlega dalszemu procesowi rekrutacji. 

15. Nie podlegają rozpatrzeniu, w tym wezwaniu do uzupełnienia, zgłoszenia, które 

nie zawierają danych umożliwiających kontakt. 

16. W przypadku uzupełnienia dokumentów, jako datę zgłoszenia przyjmuje się datę 

złożenia poprawnej wersji dokumentów. 

17. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

18. W wyniku powyższej weryfikacji tworzona jest lista Beneficjentów Pomocy i 

Beneficjentów Ostatecznych zakwalifikowanych do projektu, 

osoby/przedsiębiorstwa będą informowane o tym fakcie drogą telefoniczną, 

mailową lub pocztą tradycyjną. 

19. Niezbędnym warunkiem udziału w Projekcie jest podpisanie umowy szkoleniowej 

pomiędzy Beneficjentem Pomocy a Organizatorem przed terminem rozpoczęcia 

zajęć. 

20. Niepodpisanie umowy szkoleniowej w umówionym terminie przez przedsiębiorstwo 

będzie uprawniało Organizatora do wykluczenia przedsiębiorstwa z uczestnictwa 

w projekcie. 

21. Przedsiębiorstwu, z którym zostanie podpisana umowa szkoleniowa będzie 

wystawione zaświadczenie o udzielonej pomocy de mini mis. 

22. Za złożenie nieprawidłowych oświadczeń lub zatajenie prawdy w dokumentach 

rekrutacyjnych grozi odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu Karnego. 

 

§ 4. 

Organizacja szkoleń 

 

1. Szkolenia będą odbywać się poza miejscem pracy uczestników. 

2. Szkolenia będą prowadzone w Poznaniu i ewentualnie innych miastach 

województwa wielkopolskiego w zależności od wyników rekrutacji. 

3. Szkolenia będą realizowane w zależności od tematyki w 6 grupach 12 osobowych, 

6 grupach 8 osobowych, 2 grupach 25 osobowych i 8 grupach 10 osobowych 

4. Każdy uczestnik weźmie udział zależnie od wybranej tematyki w następujących 

szkoleniach: 

 

 

I. NOWOCZESNY RYNEK NIERUCHOMOŚCI 

 

 Tendencje rozwoju rynku nieruchomości i jego aktualne uwarunkowania prawne i 

ekonomiczne, obsługa programów wykorzystywanych do obsługi nieruchomości, 

metody oceny opłacalności i ryzyka w inwestowaniu, zadania administratorów i 

operatorów obiektów prywatnych, sportowo-rekreacyjnych, edukacyjno – 

wychowawczych, służby zdrowia, Rola doradcy rynku nieruchomości, dobre praktyki 

w sprawach cywilnych związanych z mieszkalnictwem oraz relacjami mieszkańców 

lokali z właścicielami nieruchomości.  

 

 64 godziny szkolenia przeprowadzanego w sześciu 12 osobowych grupach w trybie 

weekendowym.  

 

 Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik podejdzie do testu wiedzy ze szkolenia i 

otrzyma prestiżowy certyfikat ukończenia szkolenia przyznawany przez Wielkopolskie 

Centrum Nieruchomości Sp. z o.o. 
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II. TECHNIKA PRACY ADMINISTRATORÓW NIERUCHOMOŚCI 

 

 Warsztaty praktyczne skierowane do administratorów i zarządców nieruchomości w 

zakresie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych, obowiązków 

związanych z zarządzaniem nieruchomościami, prawidłowego rozliczania mediów, 

obliczania efektywności w inwestowaniu, elektronicznego zarządzania 

nieruchomościami, nowoczesnego rozwiązywania problemów i wypracowywania 

oszczędności w gospodarowania nieruchomościami.  

 

 48 godzin szkolenia przeprowadzanego w sześciu 8 osobowych grupach w trybie 

weekendowym.  

 

 Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik podejdzie do testu wiedzy ze szkolenia i 

otrzyma prestiżowy certyfikat ukończenia szkolenia przyznawany przez Wielkopolskie 

Centrum Nieruchomości Sp. z o.o. 

  

 

III. DOSKONALENIE STANDARDÓW ZAWODOWYCH 

 

 Szkolenie realizowane w formie seminarium mającego na celu doskonalenie warsztatu 

pracy osób zajmujących się obsługą rynku nieruchomości, (pośrednicy w obrocie 

nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi, doradcy 

nieruchomości, notariusze, architekci). Seminarium będzie realizowane z następującej 

tematyki: Odpowiedzialność cywilna związana z nieruchomościami, plany 

zarządzania i administrowania nieruchomościami, umowa o zarządzaniu jako umowa 

o świadczenie usług, stosowanie przepisów przeciwpożarowych, procedura przejęć 

nieruchomości w zarząd, sposoby poniesienia konkurencyjności firm w sektorze rynku 

nieruchomości, sposoby szukania rozwiązań w zakresie techniki pracy w sektorze 

obsługi rynku nieruchomości.  

 

 18 godzin seminarium przeprowadzanego w dwóch 25 osobowych grupach w trybie 

weekendowym.  

 

 Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik podejdzie do testu wiedzy ze szkolenia i 

otrzyma prestiżowy certyfikat ukończenia szkolenia przyznawany przez Wielkopolskie 

Centrum Nieruchomości Sp. z o.o. 

  

 

IV. SZKOLENIA Z ZAKRESU PODNOSZENIA KOMPETENCJI IT KADRY NIERUCHOMOŚCI 

 

 ECDL Core – dla osób zaawansowanych „Grafika menadżerska i 

prezentacyjne oraz elektroniczne bazy danych w zakresie zarządzanie 

nieruchomościami . 

 Szkolenie Pokrywające   następujące  obszary  zastosowań  mikrokomputerów  i  

technik  informatycznych : 

o podstawy  technik  informatycznych  i  komunikacyjnych ( 8h); 

o użytkowanie  komputerów ( 12h); 
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o przetwarzanie  tekstów ( 16h); 

o arkusze kalkulacyjne ( 18h); 

o bazy danych (12h); 

o grafika  menedżerska i prezentacyjna ( 12h); 

o przeglądanie  stron internetowych i komunikacja ( 12h) 

 

 Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik szkolenia weźmie udział w teście wiedzy IT i 

otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia. 

 

 Szkolenie prowadzone w czterech 10 osobowych grupach. 

 ECDL Start – dla osób początkujących „Podstawy technik  informacyjnych i 

komunikacyjnych” 

 Szkolenia prowadzące  do  uzyskania  kompetencji w  zakresie  ECDL  Start  obejmuje  

dowolne  4 z 7 ww. obszarów ( wybrane  na podstawie  analizy  potrzeb  szkol. UP),  

natomiast   szkolenia  prowadzące  do  uzyskania  kompetencji  w  zakresie  ECDL  

Core  obejmuje  wszystkie  powyższe obszary,  metody  nauczania,  warsztaty 

komputerowe. 

 

 Szkolenie prowadzone w czterech 10 osobowych grupach. 

  Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik szkolenia weźmie udział w teście wiedzy IT i 

otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia. 

 

5. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do przystąpienia do egzaminów w 

wyznaczonym przez Organizatora terminie i miejscu.  

6. Szkolenia poprowadzą wykwalifikowani trenerzy, specjaliści w danej dziedzinie; 

7. Grupa szkoleniowa zostanie uruchomiona po zebraniu odpowiedniej ilości 

uczestników w danym mieście. Decyzję o uruchomieniu grupy podejmuje 

Kierownik Projektu; 

8. Beneficjenci Ostateczni otrzymają materiały dydaktyczne (długopis, notes, teczka, 

organizer, podręczniki). Fakt otrzymania materiałów uczestnik ma obowiązek 

potwierdzić na piśmie; 

9. Szczegółowy harmonogram szkoleń, informacje o terminach i miejscach szkoleń 

będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Projektu: 

http://wcn.borbis.com.pl 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie 

szkolenia oraz miejscu szkolenia. Uczestnicy o zmianach będą informowani na 

bieżąco i każdorazowo przekazany im zostanie aktualny harmonogram. 

 

 

 

 

 

http://wcn.borbis.com.pl/
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§ 5. 

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach projektu 

 

11. Wkład prywatny w ramach projektu nie będzie wymagany, ponieważ w ramach 

realizowanego projektu będzie udzielana dla wszystkich uczestników szkolenia 

pomoc de minimis; 

12. Pomoc publiczna w ramach projektu jest udzielana zgodnie z zasadą de minimis w 

oparciu o: Rozporządzenie Komisji WE nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w 

sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, ustawą z dnia 6 

grudnia 2006 r. zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz 

712 i Nr 157, poz. 1241) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z 

dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach POKL 

(Dz. U. Nr 239, poz. 1598); 

13. Beneficjenci Pomocy otrzymają zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, 

zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de 

minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354); 

14. Pomoc publiczna udzielana w ramach projektu może być przyznawana 

podmiotom gospodarczym prowadzący działalność w związaną z obsługą rynku 

nieruchomości (PKD 2007: Sekcja L, Dział 68); działalność związana z obsługą rynku 

nieruchomości z zastrzeżeniem, że nie może być: 

a) udzielana na działalność w rybołówstwie i akwakultury w rozumieniu 

rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 a dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie 

wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury; 

b) udzielana na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych 

wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 

Europejską; 

c) udzielana w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów 

rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 

Europejską, jeżeli: 

* wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów 

zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez 

podmioty prowadzone działalność gospodarczą objęte pomocą, 

d) udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości 

producentom surowców; 

e) udzielana na działalność związana z eksportem, jeżeli jest bezpośrednio 

związana z ilością eksportowych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem 

sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością 

eksportową, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w 

targach i wystawach, badaniach lub usług doradczych z zakresu 

wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi 

pomocy publicznej na działalność związana z eksportem; 

f) uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed 

towarami importowanymi 

g) udzielana podmiotom prowadzącym działalność w sektorze górnictwa węgla 

w rozumieniu rozporządzenia Rady nr (WE) 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w 

sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego; 

h) udzielana pomoc w trudnej sytuacji ekonomicznej; 

i) udzielana przedmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, 

wynikający z decyzji komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z 

prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 Traktatu 

ustanawiającego Wspólnotę Europejską; 
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j) udzielana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie 

drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do 

takiego transportu; 

k) udzielana na projekt, którego realizacja została rozpoczęta przed dniem 

złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu; 

l) Podpisanie umowy szkoleniowej z Beneficjentem Pomocy równoznaczne 

będzie z otrzymaniem pomocy de minimis. 

m) Pomoc publiczna udzielona na podstawie niniejszej umowy nie podlega 

obowiązkowi uprzedniej notyfikacji pomocy do Komisji Europejskiej na 

podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

 

§ 6. 

Prawa i obowiązki Beneficjenta Pomocy i Beneficjenta Ostatecznego 

 

1. Beneficjent Pomocy ma prawo: 

a) oddelegować pracownika/-ów na szkolenia organizowane w ramach 

Projektu; 

b) otrzymywać na swoje żądanie informacji o przebiegu szkolenia oraz 

postępach delegowanych osób; 

c) otrzymać zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis. 

2. Beneficjent Pomocy ma obowiązek: 

a) dostarczyć wymagane dokumenty, wypełnione i podpisane zgodnie z 

wytycznymi POKL do Biura Projektu przed podpisaniem umowy szkoleniowej; 

b) złożyć do Biura Projektu przed rozpoczęciem szkolenia podpisaną umowę 

szkoleniową wraz z załącznikami; 

c) dopilnować, aby delegowany pracownik wziął udział w co najmniej 80% 

realizowanych zajęć. 

3. Beneficjent Ostateczny ma prawo: 

a) uczestniczyć w szkoleniu w miejscu wskazanym przez Organizatora; 

b) otrzymać zaświadczenie poświadczające uczestnictwo w szkoleniu; 

c) otrzymywać świadczenia przewidziane w Projekcie, a w szczególności: 

materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa w Projekcie; 

4. Beneficjent Ostateczny, ma obowiązek: 

a) podpisać deklarację uczestnictwa w projekcie 

b) uczestniczyć w co najmniej 80% zajęć w trakcie trwania szkolenia, akceptując 

terminy i miejsce, które wyznaczy Organizator oraz każdorazowo potwierdzać 

własnoręcznym podpisem obecność na zajęciach; 

c) przestrzegać zasad współżycia społecznego, punktualnego przychodzenia na 

zajęcia; 

d) współdziałać z pracownikami projektu w zakresie wszelkich działań 

podejmowanych dla potrzeb monitorowania i ewaluacji projektu; 

e) informować Organizatora o zmianie danych potwierdzających 

kwalifikowalność do udziału w projekcie; zmianach w danych osobowych; 

f) informować o planowanych nieobecnościach (e-mailowo lub telefonicznie); 

g) w przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej dalszy udział w projekcie 

niezwłocznego złożenia pisemnego oświadczenie w tej kwestii wraz z 

wyjaśnieniem przyczyn. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość skreślenie Uczestnika z listy uczestników 

szkolenia w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad 

współżycia społecznego. 
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§ 7. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub 

wprowadzenie dodatkowych jego postanowień. 

2. W kwestiach nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje 

Koordynator Projektu. Od jego decyzji nie przysługuje odwołanie. 

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu uczestnictwa w Projekcie należy do 

Organizatora. 

4. Administratorem danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 marca 2013 r. i obowiązuje przez czas 

trwania Projektu. 

 

 


