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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

„Kompetencje kluczowe niech wypełnią Ci głowę!” 

 

Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie „Kompetencje kluczowe niech wypełnią 

Ci głowę!” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020, 

Priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, 

Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych. 

Projekt realizuje: Project Creation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7F lok. 43, 02-

677 Warszawa, zwana dalej Organizatorem, w partnerstwie z Polską Fundacją Rozwoju 

Przedsiębiorczości i Edukacji oraz Net4Net Dariusz Pietruczak. 

 

§ I. Postanowienia ogólne 

 

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  
a. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt nr RPMA.10.02.00-14-9026/17  
pn. „Kompetencje kluczowe niech wypełnią Ci głowę!”, realizowany przez Project Creation 
Sp. z o.o.,  
b. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
nr RPMA.10.02.00-14-9026/17 pn. „Kompetencje kluczowe niech wypełnią Ci głowę!”,  
c. Organizatorze – należy przez to rozumieć Project Creation Sp. z o.o. z siedzibą  
w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7F lok. 43, 02-677 Warszawa, 
d. Biurze projektu – należy przez to rozumieć biuro projektu mieszczące się przy ul. Hallera 
22, 07-410 Ostrołęka,  
e. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę bezpośrednio korzystającą z udzielonego 
wsparcia, czyli uczestniczącą w kursie językowym (j. angielski) lub uczestniczącą w kursie 
komputerowym wraz ze stosownymi egzaminami. 

2. Projekt realizowany jest od 1 marca 2018 roku do 28 lutego 2019 roku.  
3. W ramach Projektu będą prowadzone dwa rodzaje szkoleń:  

a. Szkolenia komputerowe (80 godz.), ukierunkowane na zdobycie certyfikatu ECDL Base 
(lub równoważnego) dla 110 osób. 

b. Szkolenia językowe z języka angielskiego (60 godz.), ukierunkowane na zdobycie 
certyfikatu TOEIC (lub równoważnego) dla 50 osób. 

4. Grupy szkoleniowe będą liczyły dla obu rodzajów szkoleń 10 osób. 
a. W szczególnych przypadkach dopuszcza się jednak zwiększenie bądź zmniejszenie  

ilości uczestników w grupie o maksymalnie dwie osoby. 
5. Kandydaci na uczestników będą określać swoje preferencje co do miejsca szkolenia 

wskazując w formularzu rekrutacyjnym teren konkretnej miejscowości województwa 
mazowieckiego, dogodnej pod względem dojazdu. 

6. Szkolenia odbywać się będą w terminie od 1 kwietnia 2018 roku do 28 lutego 2019 roku,  
w dni powszednie lub weekendy, w trybie dziennym lub wieczorowym. Każdy kandydat 
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swoje preferencje będzie mógł wskazać w formularzu rekrutacyjnym. 
7. Podczas szkoleń, każdy z uczestników otrzyma niezbędne materiały szkoleniowe.  
8. Każdy Uczestnik zobowiązany jest przystąpić do egzaminu/ów w terminach i miejscach 

określonych przez Organizatora.  
a. Uczestnicy szkoleń komputerowych zobowiązani są do zdawania egzaminu ECDL 

BASE, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Obecność na 
spotkaniach egzaminacyjnych jest obowiązkowa.  Po zdaniu ww. egzaminów, uczestnik 
otrzyma certyfikat ECDL Base (lub równoważny). 

b. Uczestnicy szkoleń z języka angielskiego po zakończeniu szkoleń zobowiązani są 
zdawać egzaminy TOEIC (lub równoważny), zgodnie z wytycznymi Educational Testing 
Service. Obecność na spotkaniach egzaminacyjnych jest obowiązkowa. Po zdaniu 
egzaminów z wynikiem potwierdzającym osiągnięcie pełnego poziomu kompetencji 
językowych (A, B lub C), uczestnik otrzyma certyfikat TOEIC. 

9. Za zgodą Organizatora Uczestnicy mają prawo do przystąpienia do egzaminu z inną grupą.  
 

 

§ II. Kryteria naboru 

 

1. Do udziału w Projekcie mogą zgłaszać się osoby, które łącznie spełniają następujące 
kryteria: 

a. są w wieku powyżej 25 roku życia w chwili przystąpienia do projektu, 
b. są osobami o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie ponadgimnazjalne) w chwili 

przystąpienia do Projektu, 
c. zamieszkują/pracują/uczą się na obszarze województwa mazowieckiego 
d. zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podwyższania kompetencji/kwalifikacji 

zawodowych. 
2. Nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających kryteria 

wyszczególnione w punkcie 1.  
3. Podczas rekrutacji do projektu premiowane będą osoby: 

a. powyżej 50 roku życia (do osiągnięcia limitu 30% ogółu uczestników) 
b. z niepełnosprawnościami 
c. z terenów wiejskich województwa mazowieckiego 

 

§ III. Procedura naboru 

 

1. Rekrutacja do projektu będzie miała charakter ciągły i trwała będzie do momentu 
wyczerpania miejsc w projekcie oraz stworzenia list rezerwowych (minimum 10 osób na 
szkolenia językowe i minimum 22 osoby na szkolenia komputerowe) jednak nie później niż 
do 6. miesiąca realizacji projektu. 

2. Zgłoszenia kandydatów do udziału w projekcie będą przyjmowane: 
a. drogą pocztową, 
b. osobiście w biurze projektu,  

3. Warunkiem zakwalifikowania się kandydata do Projektu jest złożenie wypełnionego  
i podpisanego kompletu wymaganych dokumentów w wersji papierowej oraz ich 
pozytywna weryfikacja przez Organizatora.  

4. O kolejności zgłoszenia decyduje termin wpływu kompletu poprawnych formalnie 
dokumentów do biura projektu. 
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5. Przydział do grup będzie się odbywał na podstawie danych z formularza rekrutacyjnego 
oraz rozmowy rekrutacyjnej i testu wiedzy. 

6. Uczestnicy Projektu będą wyłaniani spośród kandydatów na uczestnika zgodnie  
z  kolejnością zgłoszeń, zadeklarowanymi miejscami szkoleń oraz przy uwzględnieniu 
kryterium wskazanego w § II pkt. 3. Jeżeli kandydat nie wyrazi zgody na odbycie szkolenia  
w danym miejscu i zaproponowanym przez Organizatora terminie, to na podstawie 
kryterium wskazanym w § II pkt. 3 oraz kolejności zgłoszeń następny kandydat będzie 
zapraszany do uczestnictwa w Projekcie. Aby uruchomić grupę szkoleniową w danej 
lokalizacji, powinna się zebrać grupa kandydatów na uczestników, określona w § I pkt. 4, 
którzy zaakceptują miejsce i wspólny harmonogram szkoleń. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
a. zakończenia rekrutacji w przypadku uzyskania wystarczającej ilości poprawnych 

formalnie zgłoszeń i utworzenia listy rezerwowej z osób niezakwalifikowanych do 
Projektu. 

 

§IV. Wymogi dotyczące dokumentów aplikacyjnych 

 

1. Do udziału w Projekcie niezbędne jest dostarczenie następujących dokumentów: 
a. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z zawartymi w nim 

oświadczeniami, 
b. Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych,  
2. Wzory dokumentów aplikacyjnych są dostępne na stronie internetowej projektu w zakładce 

„do pobrania” oraz w Biurze Projektu. 
3. Przesłane dokumenty nie podlegają zwrotowi. 
4. Osoby, które zdecydują się przystąpić do Projektu są zobowiązane do podpisania umowy 

uczestnictwa wraz z deklaracją uczestnictwa oraz przestrzegania zasad udziału  
w szkoleniach. 

 

§V. Wyniki naboru 

 

1. Informacja o zakwalifikowaniu się uczestnika do udziału w Projekcie będzie przekazywana 
drogą telefoniczną lub mailową. 

2. Udział uczestnika w Projekcie rozpoczyna się od dnia podpisania umowy uczestnictwa  
i deklaracji uczestnictwa w Projekcie.  

3. Do Projektu zakwalifikowane zostanie zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie 160 
osób (96K, 64M) w wieku 25+, w tym:  

a. 160 osób o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie ponadgimnazjalne), 
b. minimum 82 osoby z terenów wiejskich województwa mazowieckiego, 
c. 112 osób między 25 a 50 rokiem życia, 
d. 48 osób powyżej 50 roku życia 

 

§ VI. Prawa i obowiązki uczestnika Projektu 

 

1. Prawa i obowiązki uczestnika Projektu szczegółowo reguluje „Umowa uczestnictwa 
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w projekcie”. 
2. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zobowiązane są do: 

a. aktywnego, systematycznego i punktualnego uczestnictwa, w co najmniej: 48 z 60 
godzin lekcyjnych w przypadku szkoleń z języka angielskiego i 64 z 80 godzin 
lekcyjnych w przypadku szkoleń komputerowych, 

b. uczestnictwa w analizie poziomu kompetencji z zakresu języka angielskiego/ICT 
(rozmowa rekrutacyjna/test wiedzy), 

c. każdorazowego potwierdzania swojej obecności na liście obecności, 
d. wypełniania ankiet ewaluacyjnych, ankiet oceny szkolenia w trakcie trwania Projektu 

w przypadku jej przeprowadzenia przez Organizatora, 
e. przystąpienia do egzaminów we wskazanych przez Organizatora terminach  

i lokalizacjach, 
f. przystąpienia do ewentualnych egzaminów poprawkowych w przypadku uzyskania 

negatywnego wyniku egzaminu, 
3. W przypadku skreślenia z listy uczestników szkolenia, uczestnik zobowiązany będzie do 

pokrycia kosztów szkolenia w wysokości 2 868,52 PLN brutto. Kwota powyższa winna 
zostać wpłacona na konto Organizatora w terminie do 7 dni od daty wezwania Uczestnika 
do zapłaty. 

4. Uczestnicy w miarę możliwości organizacyjnych mają prawo do odrobienia nieobecności 
poprzez uczestniczenie w zajęciach innej grupy, o ile z harmonogramu zajęć wynika, że 
pozwoli to na uzupełnienie materiału.  

5. Uczestnicy, którzy wykażą się obecnością na wymaganej ilości godzin lekcyjnych, określonej 
w pkt. 2.a. otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia.  

6. Uczestnicy, którzy zdali z wynikiem pozytywnym wymagane egzaminy otrzymają certyfikat. 
 

§ VII. Postanowienia końcowe. 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, przy czym wszelkie 
zmiany wprowadzane będą w formie pisemnej. O zmianie regulaminu Organizator 
poinformuje na stronie internetowej Projektu.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.03.2018 roku i obowiązuje do 28.02.2019 roku. 
 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy 
2. Umowa uczestnictwa w projekcie 
3. Oświadczenie Uczestnika/czki o przetwarzaniu danych osobowych 

 

http://www.namiarepotrzeb.eu/

