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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„KOMPETENCJE Z ZAKRESU ICT DLA OSÓB W WIEKU 50-64 LAT” 

realizowanym w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Priorytet IX – Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach 

Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych 

Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT 

i znajomości języków obcych 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Przedmiotem niniejszej regulaminu są zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa 

w projekcie pt. „Kompetencje z zakresu ICT dla osób w wieku 50-64 lat”, który 

jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa. 

2. Projekt realizowany jest przez Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze 

na podstawie zawartej umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie – nr umowy 

UDA-POKL.09.06.02-18-100/12-00 z dnia 14 sierpnia 2013 roku. 

3. Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo podkarpackie. 

4. Okres realizacji projektu: 01.08.2013 r. do 31.10.2014 roku. 

5. Celem ogólnym Projektu jest nabycie nowych umiejętności ogólnych i zawodowych 
w zakresie obsługi komputera przez 150 osób (98 kobiet, 52 mężczyzn) osób w wieku 
50-64 lata zamieszkujących województwo podkarpackie (w rozumieniu przepisów Ko-

deksu Cywilnego).  

6. Oferta projektu obejmuje szkolenia kończące się uzyskaniem certyfikatu ECDL Start. 

7. Beneficjent pokrywa koszty dojazdu 50 Uczestników Projektu (bezrobotnych i nieaktyw-

nych zawodowo zamieszkałych poza obszarem miast), do miejsca prowadzenia szkoleń. 

Zwrot kosztów dojazdu wypłacany będzie do wyczerpania funduszy przeznaczonych na 

ten cel.  

§ 2 

Słownik pojęć 

 

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 

1. Beneficjent – realizator projektu: Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-

Gospodarcze. 

2. Projekt – „Kompetencje z zakresu ICT dla osób w wieku 50-64 lat”, 
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3. Kierownik Projektu – osoba zarządzająca projektem 

4. Uczestnik Projektu (UP)/Beneficjent Ostateczny (BO) – osoba zakwalifikowana do 

udziału w Projekcie. 

5. Biuro Projektu – znajduje się w siedzibie Towarzystwa ALTUM Programy Społeczno-

Gospodarcze w Rzeszowie, ul. Warszawska 5/7, czynne jest w dni robocze od ponie-

działku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

6. Strona internetowa Projektu – www.altum.pl 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

 

1. W Projekcie może uczestniczyć 150 osób dorosłych, które spełniają następujące ogólne 

kryteria kwalifikacyjne:  

a) wiek od 50 do 64 lat, 

b) są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub są bezrobotne lub nieaktyw-

ne zawodowo, rolnicy 

c) zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu przepi-

sów Kodeksu Cywilnego (oświadczenie) 

d) własna inicjatywa nabycia nowych kwalifikacji w zakresie obsługi komputera 

(oświadczenie), 

e) brak umiejętności obsługi komputera i Internetu (oświadczenie). 

Ponadto można otrzymać dodatkowe punkty za następujące kryteria: 

a) bycie osobą bezrobotną (oświadczenie) – 2 pkt. 

b) korzystanie z pomocy społecznej (oświadczenie) - 1 pkt. 

c) wykształcenie max średnie (ksero dokumentów potwierdzających wykształ-

cenie) - 1 pkt. 

d) bycie osobą nieaktywną zawodowo i deklarować gotowość do podjęcia za-

trudnienia, w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy po zakończeniu 

udziału w projekcie (oświadczenie) - 2 pkt. 

2. Beneficjent Ostateczny deklaruje uczestnictwo w Projekcie i przystąpienie do egzaminu, 

wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami oraz oświadczenie o 

zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 

3. Beneficjent Ostateczny oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Projektu oraz spełnia 

warunki uczestnictwa w nim określone. 

4. Beneficjent Ostateczny jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności cy-

wilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego), za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą, i oświadcza, że dane zawarte w złożonych dokumentach rekrutacyjnych/ zgło-

szeniowych są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

 

 

 

http://www.altum.pl/
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§ 4 

Procedura rekrutacji 

 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły od 01.09.2013 r. do 28.02.2014 r. W 

trakcie trwania rekrutacji wyłonionych zostanie 150 Uczestników Projektu z obszaru woj. 

podkarpackiego. 

2. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

a. Zgłoszenie Uczestnika poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego i załączników 

potwierdzających spełnienie kryteriów ogólnych i dodatkowych udziału w projekcie.  

b. Weryfikacja złożonych formularzy rekrutacyjnych przez komisję w skład, której wcho-

dzą Kierownik i Administrator projektu, 

c. Zbudowanie podstawowej listy uczestników projektu. Utworzona zostanie również li-

sta rezerwowych zgłoszeń, która umożliwi zakwalifikowanie się do projektu kolejnych 

osób w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej. Lista osób rezerwowych zo-

stanie utworzona spośród kandydatów zgłaszających udział w Projekcie, którzy z po-

wodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowali się do udziału w Projekcie. Lista 

rezerwowych utworzona będzie w ten sam sposób, co lista podstawowa. 

d. Poinformowanie kandydatów o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie i podpisanie 

deklaracji uczestnictwa. 

3. Zasady przyjmowania zgłoszeń: 

a. Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe do Projektu są dostępne na stronie internetowej 

www.altum.pl oraz w Biurze Projektu, 

b. Dokumenty zgłoszeniowe należy wydrukować, wypełnić czytelnie, podpisać oraz do-

starczyć osobiście lub pocztą do Biura Projektu, 

c. O przyjęciu decyduje spełnienie warunków uczestnictwa w projekcie wskazanych w § 

3, w przypadku równorzędnych zgłoszeń, preferowane będą kobiety; Priorytetowo 

podczas rekrutacji traktowane będą osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,  

osoby korzystające z pomocy społecznej i osoby z maksymalnie średnim wykształce-

niem otrzymują dodatkowe punkty zgodnie z § 3 pkt.1.  

d. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w projekcie jest: 

– Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, 

– Złożenie kompletu poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów zgło-

szeniowych 

e. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Beneficjent poinformuje Uczestnika Projek-

tu telefoniczne lub pocztą w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

4. Jedna osoba weźmie udział w 1 bloku szkoleniowym, składającym się z 4 modułów 

szkoleniowych: 

a. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych 

b. Użytkowanie komputera 

c. Przetwarzanie tekstów 
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d. Przetwarzanie stron internetowych i komunikacja. 

§ 5 

Zakres wsparcia 

 

1. Projekt obejmuje następujące wsparcie: 

Szkolenia komputerowe prowadzące do uzyskania kompetencji w zakresie ECDL Start 

składające się z 4 podstawowych modułów szkoleniowych: 

I. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych (16 godz.): 

Podstawowe pojęcia i definicje. Budowa komputera. Obsługa komputera – 

oprogramowanie. Sieci komputerowe. Internet – usługi i komunikacja. Ochrona zdrowia 

i środowiska naturalnego, prawa autorskie. Bezpieczeństwo i ochrona danych. System 

operacyjny Windows – podstawowe pojęcia i operacje. 

II. Użytkowanie komputera (16 godz.): Podstawowe pojęcia. Tworzenie folderów i 

zmiana ich nazwy. Tworzenie plików przy użyciu Notatnika i Word i ich zapisywanie. 

Przenoszenie i kopiowanie plików, zmiana nazwy pliku. Sprawdzanie zawartości folderu. 

Wyszukiwanie plików. Usuwanie plików i folderów. Formatowanie dysku. Wykonywanie 

zapasowych kopii danych. Instalacja drukarki. Drukowanie. 

III. Przetwarzanie tekstów (16 godz.): Uruchamianie edytora tekstu Word. Tworze-

nie dokumentu. Zapisywanie. Otwieranie istniejącego dokumentu. Używanie podstawo-

wych funkcji przetwarzania tekstu. Zmiana wyglądu tekstu (formatowanie). Drukowanie 

dokumentu i jego części. Tworzenie nagłówka i stopki, numeru strony. 

IV. Przetwarzanie stron internetowych i komunikacja (16 godz.): Poczta 

elektroniczna – zasady działania, podstawowe operacje. Programy pocztowe. Usługa 

www – podstawowe pojęcia. Komunikatory 

Łącznie projekt zakłada 64 godziny szkolenia dla 1 osoby po 4 godziny dziennie. 

2. Zajęcia odbywać się będą w miarę możliwości w godzinach dostosowanych do prefe-

rencji uczestników projektu.  

3. Po każdym szkoleniu przeprowadzony zostanie egzamin wewnętrzny badający poziom 

wiedzy UP. Aby otrzymać certyfikat zakończenia szkoleń UP nie może opuścić więcej 

niż 20% godzin zajęć. 

4. Szkolenia odbędą się w miarę możliwości jak najbliżej miejscowości, z których pocho-

dzą UP, by zwiększyć dostępność do nich. 

5. Egzaminy ECDL Start odbędą się w centralach egzaminacyjnych ECDL w wojewódz-

twie podkarpackim. Każdy z UP ma obowiązek przystąpienia do egzaminu z 4 modu-

łów, który zakończy się uzyskaniem certyfikatu ECDL Start. 

6. Dla każdej grupy szkoleniowej ustalony zostanie 1 termin szkolenia, z ewentualną 

możliwością w wyjątkowych przypadkach losowych dołączenia do kolejnej grupy szko-

leniowej. 
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§ 6 

Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu 

 

1. W ramach udziału w Projekcie, uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci szkoleń prze-

prowadzanych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską oraz komplet materiałów 

szkoleniowych 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

– regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w szkoleniach, 

– potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności, 

– przystąpienia do egzaminu ECDL Start 

– odbioru materiałów szkoleniowych i certyfikatów, oraz potwierdzenia tego faktu 

podpisem na stosownych listach; 

– wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych w czasie trwania Projektu. 

3. Aby otrzymać certyfikat ukończenia szkolenia Uczestnik Projektu zobowiązany jest do 

uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć objętych programem.  

4. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności uczestnik zostaje wykre-

ślony z udziału w projekcie.  

5. Kierownik Projektu wyraża zgodę na kontynuację uczestnictwa w Projekcie w uzasad-

nionych przypadkach. 

6. Uczestnik Projektu zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku: 

– przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, nieusprawiedliwienia oraz nie 

uzyskania zgody Kierownika Projektu na kontynuację uczestnictwa w Projekcie, 

– złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie. 

7. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji związanych z 

uczestnictwem w Projekcie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Poddziałania 

9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków 

obcych”, w tym Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie. 

§ 7 

Zasady monitoringu Uczestników Projektu 

 

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności oraz ankiet oceniają-

cych zajęcia prowadzone w ramach Projektu. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać dane niezbędne Beneficjentowi do wypełnie-

nia kwestionariusza PEFS. 

3. Uczestnik Projektu już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co po-

świadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwa-

rzanie danych osobowych. 

4. Dane osobowe, których mowa w pkt. 3 przetwarzane będą w celu umożliwienia moni-

toringu, kontroli i ewaluacji projektu. 
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§ 8 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

 

1. Z ważnej przyczyny Uczestnik może wycofać się z udziału w Projekcie, do 7 dni przed 

rozpoczęciem szkolenia, informując o tym Projektodawcę na piśmie lub za pośrednic-

twem poczty elektronicznej.  

Dopuszcza się wycofanie Uczestnika z Projektu w terminie krótszym niż 7 dni przed 

rozpoczęciem szkolenia w przypadku sytuacji losowej (np. niezaplanowany pobyt w 

szpitalu), która musi zostać potwierdzona odpowiednią dokumentacją. 

2. W przypadku nieusprawiedliwionego wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału w 

Projekcie, Beneficjent może obciążyć Uczestnika kosztami jego uczestnictwa w Projek-

cie za okres do złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projek-

cie (koszt udziału uczestnika w projekcie uzależniony jest od rodzaju szkolenia, w któ-

rym uczestniczył i obliczany na podst. faktycznie udzielonego wsparcia). Niniejsze po-

stanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w 

związku z czym na Beneficjencie spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawi-

dłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie. 

3. W przypadku wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie, na jego miej-

sce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. 

4. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w 

przypadku naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad 

współżycia społecznego.  

5. Wobec osoby skreślonej z listy uczestników projektu z powodu naruszenia niniejszego 

Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego stosuje się sankcje wymienione w pkt. 

2 niniejszego paragrafu. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2013 roku i trwa do 31 października 

2014 roku. 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

3. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Projektu. 

4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.altum.pl oraz w Biurze Projektu. 

 

 


