
                                            
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

 

„Nie straszny nam obcy język, nie straszny nam komputer” 

 

 

RPOP.09.03.00-16-0003/16 

 

 

 

 

 

Spis treści  

I Postanowienia ogólne 

II Definicje  

III Cele projektu 

IV Warunki uczestnictwa w projekcie  

V Rekrutacja  

VI Prawa i obowiązki uczestników projektu  

VII Postanowienia końcowe 

 

 

 



                                            
 
 

 
 

 
 

 

I. Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie pt.  

„Nie straszny nam obcy język, nie straszny nam komputer” (RPOP.09.03.00-16-0003/16). 

Realizatorem projektu i Liderem jest  

Firma Projektanci Kariery Dawid Seifert ul. Wrocławska 133 lok. 204, 45-837 Opole.  

Projekt realizowany jest w partnerstwie z: 

- Perfect English Małgorzata Stone ul. Jana Matejki 17, 33-300 Nowy Sącz (Partner). 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi 

Priorytetowej 09 – Wysoka jakość edukacji, Działania 09.03 – Wsparcie kształcenia ustawicznego.  

Projekt jest realizowany w okresie od 01.07.2017r. do 30.05.2018 r.  

 

II. Definicje 

Projekt to projekt pt. „Nie straszny nam obcy język, nie straszny nam komputer”. 

Uczestnik projektu [UP] to osoba fizyczna, spełniająca kryteria uczestnictwa w projekcie określone w 

części IV niniejszego Regulaminu i zamieszkała na terenie wskazanym w Załączniku nr 1. 

Biuro projektu to siedziba Lidera w Opolu ul. Wrocławska 133/204. 

 

III. Cele projektu 

1.Cel tematyczny: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie. 

2. Priorytet inwestycyjny: Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze 

formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, 

podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, 

w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji. 

3. Cel główny projektu: Celem projektu jest uzyskanie podstawowego poziomu umiejętności 

komputerowych i językowych: angielski lub niemiecki1, przez minimum 90% spośród 192 uczestników 

projektu (w tym 96 Kobiet i 96 Mężczyzn), w terminie od 01.07.2017 do 31.05.2018, które to osoby 

znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, uczą się, pracują lub zamieszkują w woj. opolskim i 

którzy z własnej inicjatywy będą zainteresowani zmniejszeniem swoich luk kompetencyjnych w obszarze 

                                                           
1 Nabycie kompetencji językowych na ostatecznym poziomie A2 (łącznie 120 godzin lekcyjnych) i potwierdzenie ich egzaminem 
TGLS lub innego równorzędnego zgodnego z ESOKJ oraz kompetencji komputerowych i potwierdzenie ich egzaminem na 
certyfikat zewnętrzny ECCC zgodny z DIGCOMP. 



                                            
 
 

 
 

 
 

 

języka angielskiego i niemieckiego oraz technik TIK oraz spełniają wszystkie kryteria określone w 

niniejszym Regulaminie. 

4. Cele szczegółowe projektu to przede wszystkim2: 

a) udział w kursach osób wymienionych w GD w celu zwiększenia ich kompetencji komputerowych oraz z 

zakresu języka obcego; 

b) udział uczestników kursów w egzaminach kompetencyjnych z języka obcego wg TGLS lub innego 

równorzędnego zgodnego z EOSKJ; 

c) uzyskanie przez co najmniej 90% uczestników kursów TIK po zewnętrznym egzaminie certyfikatu 

komputerowego ECCC lub innego równorzędnego obejmującego 5 ram kompetencji cyfrowych zgodnych 

z DIGCOMP. 

5. Zgodnie z założeniami projektu zrealizuje się następujące zadania:  

Projekt obejmuje następujące wsparcie dla każdego z uczestników: 

Usługi doradcze i mentoring dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb i wyboru kierunku i rodzaju 

edukacji ustawicznej w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy dla osób z grupy 

docelowej projektu prowadzone w celu wyboru danego j. obcego i zakresu komputerowego. 

 Kurs językowy na poziomie A1 i A2 – do wyboru język angielski lub język niemiecki. Kurs w wymiarze 

120 godzin szkoleniowych/osobę. Po zakończeniu kursu odbędzie egzamin zewnętrzny celem uzyskania 

przez Uczestników Projektu ogólnie uznawanego certyfikatu z wybranego języka obcego. 

 Kurs komputerowy – kurs w wymiarze 120 godzin szkoleniowych obejmujący obszar podstawowych 

kompetencji cyfrowych DIGCOMP w 5 modułach: informacja, komunikacja, tworzenie treści, 

bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów. Po zakończeniu kursu odbędzie się egzamin zewnętrzny 

celem uzyskania przez Uczestników Projektu ogólnie uznawanego certyfikatu. 

6. Uczestnik/czka przystępując do Projektu zobowiązuje się w sposób rzetelny wziąć udział we wszystkich 

ww. formach wsparcia. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji zostaną wobec Uczestnika/czki 

wyciągnięte sankcje wymienione w pkt. 8 d) punkt.  

3.  Podczas szkoleń Uczestnicy/Uczestniczki Projektu otrzymają serwis kawowy.  

4.  Uczestnicy/Uczestniczki Projektu otrzymują od Organizatora potrzebne materiały. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkoleń i zajęć oraz 

miejscu szkoleń i zajęć. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu będą o zmianach informowani na bieżąco i 

każdorazowo przekazywany im zostanie nowy aktualny harmonogram.  

                                                           
2 Egzaminy będą przeprowadzone przez zewnętrzne instytucje posiadające stosowne uprawnienia. 



                                            
 
 

 
 

 
 

 

6.  Wszystkie formy wsparcia oferowane w projekcie będą realizowane w województwie opolskim. 

7. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają odpowiednie zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające 

nabyte umiejętności. 

 

IV. Warunki uczestnictwa w projekcie 

Aby zakwalifikować się do udziału w projekcie projektu należy spełnić następujące warunki: 

1. Złożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające zamiar uczestnictwa z własnej inicjatywy w 

zaplanowanych w projekcie formach wsparcia. 

2. Zamieszkiwać teren wskazany w Załączniku nr 1 oraz mieć ukończone 18 lat i być w wieku aktywności 

zawodowej. 

3. W procesie rekrutacji będą stosowanie kryteria: 

a) obligatoryjne: dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (formularz 

rekrutacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w wypadku osób bezrobotnych zaświadczenie, 

w przypadku osób niepełnosprawnych orzeczenie o niepełnosprawności);  

b) dodatkowe preferencje w ramach kryteriów punktowanych za uzyskanie wskazanego statusu poprzez 

dodanie po 2 punkty (sumując liczby punktów): 

- ze względu na wiek tj. osoby powyżej 50 roku życia, 

- osoby o niskich kwalifikacjach na poziomie do ISCED 33, 

- osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności , 

- osoby zamieszkujące tereny wiejskie wg DEGURBA kat. 34 , 

- ze względu na płeć z preferencją dla kobiet, 

- mające status osoby długotrwale bezrobotnej5. 

 

V. Rekrutacja 

Rekrutacja uczestników do projektu przeprowadzona zostanie etapami:  

I etap - w dniach od 01 lipca do 31 lipca 2017 roku 

II etap – w dniach od 01 sierpnia do 31 sierpnia 2017 roku 

III etap – w dniach od 01 września do 30 września 2017 roku 

IV etap – w dniach od 01 października do 31 października 2017 roku 

                                                           
3 Osoby o wykształceniu nie wyższym niż ponadgimnazjalne/średnie. 
4 Osoby zamieszkujące teren gmin wymienionych w Załączniku nr 1. 
5 Osoby do 25 roku życia status bezrobotnego w PUP nieprzerwanie przez 6 miesięcy, powyżej 25 roku życia nieprzerwanie 
przez 12 miesięcy udokumentowanego statusu w PUP zarejestrowanego bezrobocia.  



                                            
 
 

 
 

 
 

 

lub do momentu zrekrutowania określonej w projekcie liczby osób. W przypadku zrekrutowania mniejszej 

ilości uczestników niż 192 osób (w tym 96 Kobiet i 96 Mężczyzn) Lider projektu ogłosi kolejny nabór 

uczestników projektu.  

Po każdym etapie zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do projektu na podstawie formularzy 

zgłoszeniowych, które wpłynęły w danym etapie. 

Na końcu każdego etapu rekrutacji zrobiona będzie diagnoza luk kompetencyjnych w celu doboru grup 

szkoleniowych. 

UWAGA: Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej 

niż 20% uczestników jednego szkolenia/kursu w ramach tego samego projektu.  

Proces rekrutacji uczestników projektu obejmować będzie następujące działania:  

1. Promocja projektu: w celu promocji projektu przeprowadzone zostaną następujące działania:   

a) Regulamin Rekrutacji, wzory formularzy zgłoszeniowych z niezbędnymi oświadczeniami koniecznymi 

do weryfikacji kryteriów rekrutacyjnych zostaną umieszczone na stronie WWW projektu; 

b) opracowane plakaty i ulotki promocyjne projektu, będą umieszczone m. in. na tablicach ogłoszeń w 

poszczególnych powiatach, gminach, wioskach, w biurze projektu oraz dystrybuowane do instytucji: PUP, 

PCPR, OPS, MOPS, samorząd lokalny, organizacje pozarządowe, centra handlowe z terenu objętego 

projektem oraz poprzez związki zawodowe; 

c) informacje o projekcie będą przekazywane w trakcie spotkań rekrutacyjnych organizowanych w 

poszczególnych miejscowościach; 

d) informacja o prowadzonej rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu po jej 

utworzeniu i na profilu Facebook.com (https://www.facebook.com/jezyk.komputer/) oraz poprzez 

ogłoszenia w mediach lokalnych. 

2. Przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w projekcie  

Osoby chętne do udziału w projekcie mogą zgłaszać się bezpośrednio do biura projektu lub do wskazanych 

w procesie rekrutacji miejscowości – miast powiatowych lub innych, gdzie powinny wypełnić i złożyć 

następujące dokumenty: 

a) Formularz rekrutacyjny z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – 

wzór stanowi Załącznik nr 2 – dokumenty mogą być składane osobiście, za pośrednictwem poczty, poczty 

elektronicznej (skany wypełnionych dokumentów);  

b) Do wglądu lub kserokopie dokumentów poświadczające kwalifikowalność do projektu i przynależność 

do odpowiedniej grupy docelowej (np. zaświadczenie z PUP, OPS), zaświadczenie o stopniu 

niepełnosprawności; 

https://www.facebook.com/jezyk.komputer/


                                            
 
 

 
 

 
 

 

Kandydat może zostać poproszony o uzupełnienie braków w dokumentacji w przypadku stwierdzenia 

uchybień formalnych i jest zobowiązany do każdorazowego uzupełnienia braków w dokumentacji. 

Personel projektu dokona niezwłocznie weryfikacji złożonych dokumentów.  

3. Wybór uczestników projektu.   

Wyboru uczestników projektu dokona komisja złożona z personelu projektu. 

Kwalifikacja do projektu przeprowadzona zostanie w dwóch etapach: 

a)  W pierwszym etapie nastąpi ocena formalna danych zawartych w złożonych dokumentach, która ma na 

celu sprawdzenie spełnienia wymogów określonych w części IV Regulaminu. O udziale w projekcie 

decydować będzie zdobycie jak największej liczby punktów, spełnienie wymogów obligatoryjnych oraz  

dodatkowe preferencje. 

b)  Następnie na podstawie opracowanych narzędzi dokonane zostanie badanie potrzeb rozwojowych 

służących identyfikacji luk kompetencyjnych i pomiaru aktualnych kompetencji w obszarze TIK i 

wskazanych języków obcych poprzez przeprowadzenie testów sprawdzających znajomości danego języka 

obcego i rozmowę z lektorem w celu uzyskania wiarygodnych informacji, co do poziomu trudności w 

nauce danego języka oraz z znajomości technik komputerowych, które przeprowadzi trener TIK. 

c) Po dokonaniu wyboru uczestników projektu sporządzona zostanie lista osób zakwalifikowanych do 

projektu spełniających kryteria obligatoryjne a także w przypadku większej liczby zgłoszonych osób lista 

rezerwowa, z której będą kwalifikowane osoby w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osób z listy 

podstawowej. 

O zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie osoby będą informowane telefonicznie lub mailowo przez 

personel projektu – potwierdzeniem uczestnictwa w projekcie będzie wypełnienie i podpisanie 

stosowanych dokumentów rekrutacyjnych i oświadczeń nie później niż w pierwszym dniu udzielanego 

wsparcia. 

4. Rekrutacja uzupełniająca  

W przypadku rezygnacji uczestników w dalszym udziale w projekcie oraz wyczerpaniu kandydatów z listy 

rezerwowej Lider projektu przewiduje przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. Rekrutacja 

uzupełniająca opierać się będzie na działaniach jak w rekrutacji właściwej. 

 

VI. Prawa i obowiązki uczestników projektu 

Uczestnicy projektu mają prawo do:  

1. Otrzymania wyczerpującej informacji dotyczącej projektu ,, Nie straszny nam obcy język, nie straszny 

nam komputer” i dostępnych w jego ramach form wsparcia. 



                                            
 
 

 
 

 
 

 

2. Bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia zaplanowanych w projekcie. 

3. Zgłaszania uwag i oceny realizowanych form wsparcia, którymi został objęty.  

4. Wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu.  

5. Otrzymania darmowych materiałów szkoleniowych oraz prawo do przerw kawowych.  

6. Otrzymania zaświadczenia poświadczającego udział w oferowanym wsparciu.  

7. Uczestnicy projektu są zobowiązani do: 

a) Zapoznania się z niniejszym Regulaminem.  

b) Wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych, o których jest mowa w częściach dotyczących procesów 

rekrutacji. 

c) Zawarcie z Liderem projektu stosowanej umowy określającej warunki uczestnictwa w projekcie – 

Załącznik nr 3. 

d) Dostarczania wszelkich niezbędnych dokumentów, o które zostanie poproszony przez Lidera projektu.  

e) Wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji 

projektu.  

f) Potwierdzenia uczestnictwa we wsparciu poprzez złożenie podpisu na liście obecności.  

g) Potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych i form wsparcia poprzez złożenie podpisu na liście.  

h) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie do poinformowania Lidera Projektu w formie 

pisemnej wskazując przyczynę. 

i) Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w projekcie.  

j) Osobistego uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia, realizowanych w ramach projektu. 

Warunkiem ukończenia poszczególnych form wsparcia jest udział w co najmniej 80% godzin zajęć. Nie 

osiągnięcie przez uczestnika wymaganego minimum 80% uczestnictwa zostanie potraktowane jako 

rezygnacja z dalszego udziału w projekcie. 

k) W przypadku braku możliwości uczestniczenia w danej formie wsparcia do poinformowania 

telefonicznie lub osobiście wskazanemu personelowi Lidera lub Partnera o planowanej nieobecności.  

l) Usprawiedliwienia wszystkich nieobecności poprzez dostarczenie zaświadczenia lekarskiego w 

przypadku choroby lub złożenia wyjaśnienia na piśmie w przypadku różnych, nieprzewidzianych zdarzeń 

losowych. 

8. Zasady rezygnacji z projektu: 

a. Uczestnicy mają prawo do rezygnacji z udziału w projekcie, po złożeniu w biurze projektu pisemnego 

oświadczenia uzasadniającego powody rezygnacji i ze wskazaniem przyczyny uniemożliwiającej udział w 

formach wsparcia. 



                                            
 
 

 
 

 
 

 

b. Lider projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika projektu z listy uczestników projektu w 

przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.  

c. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika projektu z listy osób zakwalifikowanych do projektu, 

jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

d. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji przed zakończeniem zaplanowanego udziału w projekcie, 

uczestnik może zostać obciążony karami finansowymi w przypadku uznania wydatków jako 

niekwalifikowalnych przez instytucje monitorujące realizację projektu: Urząd Marszałkowski Woj. 

Opolskiego, urzędy i instytucje kontrolne, itp.  

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2017 r. i obowiązuje do czasu zakończenia 

projektu. 

2. Regulamin projektu będzie dostępny w Biurze projektu oraz na stronie internetowej 

http://projektancikariery.pl/projekty/jezyk-komputer . 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkuje niemożnością 

uczestnictwa w projekcie. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Lider projektu.  

5. Lider projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków 

realizacji projektu lub dokumentów programowych.  

 

 

Załączniki: 

Nr 1 – wykaz gmin objętych wsparciem 

Nr 2 – formularz zgłoszeniowy 

Nr 3 – umowa uczestnictwa 

 

 

 

Regulamin opracował koordynator projektu – Krystian Warzecha 

 

 

Regulamin zatwierdził – Dawid Seifert – właściciel firmy Projektanci Kariery Dawid Seifert 

http://projektancikariery.pl/projekty/jezyk-komputer

