REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„E – kompetentni"
Numer umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
RPSW.08.04.02-26-0050/17-00
§1
Informacje ogólne
1. W regulaminie określone zostały zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „E – kompetentni” zwanego
dalej Projektem, realizowanego przez Fundację na rzecz poprawy jakości życia OD- NOWA z siedzibą
w Szczytnie.
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet 08. Rozwój edukacji
i aktywne społeczeństwo, Działanie 08.04. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych, Poddziałanie:
Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych (projekty
konkursowe).
3. Projekt realizowany jest w terminie od 01.01.2019 r. do 31.10.2019 r.
4. Projekt realizowany jest na terenie województwa świętokrzyskiego, w powiatach: koneckim (gmina
Gowarczów, gmina Stąporków, gmina Smyków, gmina Radoszyce, gmina Fałków, gmina Ruda Maleniecka,
gmina Słupia (konecka)), opatowskim (gmina Opatów, gmina Lipnik, gmina Wojciechowice, gmina
Iwaniska, gmina Baćkowice, gmina Sadowie, gmina Tarłów), ostrowieckim (gmina Ćmielów, gmina Bałtów,
gmina Bodzechów, gmina Kunów, gmina Waśniów), kieleckim (gmina Mniów, gmina Łopuszno, gmina
Pierzchnica, gmina Raków, gmina Łagów, gmina Bodzentyn), skarżyskim (gmina Bliżyn).
5. Biuro Projektu znajduje się w Zochcinku 42, 27-500 Opatów.

§2
Słownik pojęć
Definicje używane w ramach niniejszego Regulaminu każdorazowo oznaczają:
Projekt – Projekt „E – kompetentni”.
Instytucja Pośrednicząca –

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Al. IX

Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce.
Beneficjent/Projektodawca – Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD- NOWA ul. Polska 8A, 12-100
Szczytno
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Biuro Projektu – miejsce prowadzenia Projektu z dostępem do Kadry Projektu, Zochcinek 42, 27-500 Opatów.
Kandydat/ka – osoba fizyczna, która w momencie złożenia dokumentów rekrutacyjnych oraz rozpoczęcia
udziału w pierwszej formie wsparcia w Projekcie jednocześnie spełnia obowiązkowe kryteria rekrutacyjne
udziału w Projekcie.
Uczestnik/czka Projektu – Kandydat/ka, który/a zostanie zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie, zgodnie
z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
Strona internetowa Projektodawcy – strona http://www.od-nowa.pl
Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca
zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami,
nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby
bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako
bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe
kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne
w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami
bezrobotnymi.
Osoba bierna zawodowo – to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie
pracuje

i

zawodowo.

nie

jest

bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne

Osoby będące na

urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy,

spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego
lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako
bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).

Osoby prowadzące działalność

na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są
uznawane za bierne zawodowo.
Osoba długotrwale bezrobotna – definicja pojęcia różni się w zależności od wieku: Młodzież (poniżej 25
lat) – osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (powyżej 6 miesięcy), Dorośli (25 lat
lub więcej) - osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (powyżej 12 miesięcy). Wiek
Uczestników Projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału
w Projekcie.
Osoba o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie.
Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych w zakresie monitorowania
postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej
wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich PI. Stopień uzyskanego wykształcenia jest
określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać
jeden raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED.
Dzień przystąpienia do Projektu – dzień podpisania Oświadczenia o kwalifikowalności Uczestnika
Projektu.
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Dokumenty rekrutacyjne – komplet

dokumentów,

na który składają się Formularz zgłoszeniowy,

Umowa Uczestnictwa w Projekcie, Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie oraz Oświadczenie
Uczestnika Projektu.
Osoba z niepełnosprawnością – osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr
127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 1944
r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r., Nr 231, poz. 1375), tj. osoby z odpowiednim
orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

§3
Kryteria uczestnictwa w Projekcie
1.

Uczestnikami Projektu będzie 135 osób w tym:


45 osób w wieku 50 lat i więcej (w tym 25 kobiet i 20 mężczyzn) w tym 30 osób o niskich
kwalifikacjach (20 kobiet i 10 mężczyzn)



90 osób w wieku 25- 49 lat o niskich kwalifikacjach (50 kobiet i 40 mężczyzn), spełniających
niedyskryminujące kryteria rekrutacyjne:

1.1 Formalne – obowiązkowe:
a) Zgłoszenie udziału w Projekcie w przewidziany sposób i w podanym terminie.
1.2 Podstawowe – obowiązkowe:
a)

miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa
świętokrzyskiego, wyłącznie w gminach stanowiących obszar OSI w powiatach: koneckim (gmina
Gowarczów, gmina Stąporków, gmina Smyków, gmina Radoszyce, gmina Fałków, gmina Ruda
Maleniecka, gmina Słupia (konecka)), opatowskim (gmina Opatów, gmina Lipnik, gmina
Wojciechowice, gmina Iwaniska, gmina Baćkowice, gmina Sadowie, gmina Tarłów), ostrowieckim
(gmina Ćmielów, gmina Bałtów, gmina Bodzechów, gmina Kunów, gmina Waśniów), kieleckim
(gmina Mniów, gmina Łopuszno, gmina Pierzchnica, gmina Raków, gmina Łagów, gmina
Bodzentyn), skarżyskim (gmina Bliżyn);

b) wiek 50 lat i więcej albo wiek 25-49 lat i poziom wykształcenia;
c)

udział z własnej inicjatywy;

d) brak statusu przedsiębiorcy;
e)

podanie danych wskazanych we właściwych Wytycznych potrzebnych do monitorowania
wskaźników kluczowych, przeprowadzenia ewaluacji oraz zobowiązanie do przekazania informacji
na temat sytuacji po opuszczeniu Projektu;

f)

brak certyfikatu ECDL Profile DIGCOMP 16;

g) oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia

w innych

projektach

współfinansowanych przez EU w ramach EFS;
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1.3 Dodatkowe – nieobowiązkowe, ale premiujące udział osób borykających się z trudną sytuacją
społeczną i zawodową, skrajnie niskimi kompetencjami ICT:
a)

brak zatrudnienia: os. bezrobotne - 1 pkt., os. długotrwale bezrobotne - 2 pkt., osoby bierne
zawodowo - 3 pkt.;

b) niepełnosprawność: stopień lekki - 1 pkt., stopień umiarkowany - 2 pkt., stopień znaczny - 3 pkt.;

§ 4.
Wsparcie realizowane w ramach Projektu
1.

Udział w Projekcie jest bezpłatny, z zastrzeżeniem postanowień § 6 Umowy Uczestnictwa
w Projekcie „E – kompetentni”.

2.

W ramach Projektu Uczestnicy skorzystają ze szkolenia komputerowego z certyfikatem ECDL Profile
DIGCOMP 16, które zakresem tematycznym obejmuje:
a)

Podstawy pracy z komputerem,

b) Podstawy pracy w sieci,
c)

Przetwarzanie tekstów,

d) Arkusze kalkulacyjne,

3.

e)

IT Security,

f)

Rozwiązywanie problemów.

Przed przystąpieniem do właściwego szkolenia, na etapie rekrutacji do udziału w Projekcie Uczestnicy
wypełnią ankietę kompetencyjną badającą poziom wiedzy i umiejętności w w/w zakresie.

4.

Szkolenia komputerowe zakończone będą egzaminem zewnętrznym, przeprowadzonym przez centrum
egzaminacyjne ECDL. Pozytywny wynik egzaminu pozwoli Uczestnikowi Projektu uzyskać certyfikat
ECDL Profile.

5.

Zajęcia będą odbywały się na terenie województwa świętokrzyskiego w grupach 15 osobowych.

6.

W ramach Projektu Uczestnicy mogą otrzymać:
a)

materiały dydaktyczne,

b) opłacone egzaminy ECDL Profile DIGCOMP 16,
c)

certyfikat ECDL po zdaniu egzaminów,

d) ubezpieczenie NNW,
e)

refundację kosztów dojazdu dla maksymalnie 50 osób, w maksymalnej kwocie do 10 zł dziennie,
naliczaną według poniższego schematu:
liczba dni szkolenia * maksymalnie 10,00 zł = kwota zwrotu
Refundacja zostanie przyznana na wniosek Uczestników Projektu decyzją Kierownika Projektu po
rozpatrzeniu indywidualnej sytuacji Uczestnika Projektu. Warunkiem refundacji kosztów dojazdu jest
przedstawienie biletu/ów najtańszego przejazdu publicznymi środkami transportu na danej trasie
(bilet/-y wzorcowe z pełnego dnia szkolenia). W szczególnie uzasadnionych przypadkach
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Projektodawca może zrefundować dojazd prywatnym samochodem. W przypadku refundacji dojazdu
samochodem prywatnym, podstawą refundacji jest oświadczenie Uczestnika wraz z załączonymi
dokumentami: kserokopią dowodu rejestracyjnego pojazdu i prawa jazdy oraz zaświadczeniem od
przewoźnika o cenie biletu na danej trasie. Ponadto, jeżeli Uczestnik nie jest właścicielem lub
współwłaścicielem pojazdu konieczne jest przedstawienie umowy użyczenia pojazdu na czas trwania
zajęć w ramach projektu. Refundacja wydatków związanych z przejazdem samochodem prywatnym
następuje do wysokości ceny biletu najtańszego środka transportu publicznego na danej trasie.
W przypadku zorganizowania przez Projektodawcę transportu zbiorowego dla Uczestników Projektu,
Uczestnicy nie otrzymają zwrotu kosztów dojazdu.

§ 5.
Rekrutacja Uczestników
1.

Rekrutacja Uczestników Projektu prowadzona będzie w woj. świętokrzyskim, w szczególności
w powiatach: koneckim (gmina Gowarczów, gmina Stąporków, gmina Smyków, gmina Radoszyce,
gmina Fałków, gmina Ruda Maleniecka, gmina Słupia (konecka)), opatowskim (gmina Opatów, gmina
Lipnik, gmina Wojciechowice, gmina Iwaniska, gmina Baćkowice, gmina Sadowie, gmina Tarłów),
ostrowieckim (gmina Ćmielów, gmina Bałtów, gmina Bodzechów, gmina Kunów, gmina Waśniów),
kieleckim (gmina Mniów, gmina Łopuszno, gmina Pierzchnica, gmina Raków, gmina Łagów, gmina
Bodzentyn), skarżyskim (gmina Bliżyn) w okresie grudnia 2018 r. – kwietnia 2019 r.

2.

Zgłoszenia Kandydatów do udziału w Projekcie przyjmowane będą w Biurze Projektu – Zochcinek 42,
27-500 Opatów osobiście w biurze projektu i na spotkaniach, za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
kuriera, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail:
ekompetentni.od-nowa@wp.pl

3.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu i na stronie internetowej Projektodawcy.

4.

Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny.

5.

Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne opatrzone datą
oraz imieniem i nazwiskiem Kandydata/ki do udziału w Projekcie.

6.

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z niniejszym
Regulaminem, akceptacja jego warunków oraz złożenie dokumentów rekrutacyjnych.

7.

Etapy rekrutacji:

a)

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych: formularza zgłoszeniowego wraz z Regulaminem
Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie,

b) Weryfikacja kryteriów rekrutacyjnych i przyznawanie punktów za spełnione kryteria dodatkowe:
brak zatrudnienia: os. bezrobotne - 1 pkt., os. długotrwale bezrobotne - 2 pkt., osoby bierne zawodowo 3 pkt.;
niepełnosprawność: stopień lekki - 1 pkt., stopień umiarkowany - 2 pkt., stopień znaczny - 3 pkt.;
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W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez kilku Kandydatów/ek decydująca będzie
kolejność zgłoszeń.
c)

Tworzenie listy Uczestników Projektu z uwzględnieniem zakładanej struktury grupy docelowej i listy
rezerwowej,

d) Wyłonienie ostatecznej grupy Uczestników Projektu, podpisanie umów uczestnictwa w Projekcie.
8.

Do Projektu będą zakwalifikowane osoby spełniające obowiązkowe kryteria rekrutacyjne, które złożą
kompletne dokumenty i uzyskają największą ilość punktów. Każda z zakwalifikowanych do udziału
w Projekcie osób zostanie poinformowana o tym fakcie telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości
e-mail lub osobiście przez personel Projektu. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie
wyselekcjonowanie 135 osobowej grupy Uczestników Projektu.

9.

Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej liczby Uczestników Projektu rejestrowane będą na
liście rezerwowej. Włączenie Uczestnika Projektu z listy rezerwowej będzie następowało wg ilości
uzyskanych punktów i spełnienia kryteriów dodatkowych, np. na miejsce osoby niepełnosprawnej
włączane do Projektu będą osoby niepełnosprawne o tym samym stopniu niepełnosprawności.

10. Osoby z listy rezerwowej będą włączone do uczestnictwa w Projekcie w przypadku rezygnacji lub
niespełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane. Włączenie osoby z listy rezerwowej
do danej grupy szkoleniowej będzie miało miejsce nie później niż do momentu realizacji 20% zajęć
w ramach szkolenia. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w Projekcie osoby z listy rezerwowej
podejmie Kierownik Projektu w porozumieniu ze Specjalistą ds. rekrutacji.

§5
Obowiązki Uczestnika Projektu
1.

Uczestnik Projektu w momencie zakwalifikowania do udziału w Projekcie zobowiązany jest do:

a)

aktywnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanym szkoleniu komputerowym, stosowania się do
zaleceń personelu Projektu.

b) każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa na zajęciach komputerowych złożeniem podpisu
na liście obecności.
c)

przystąpienia do przewidzianego w ramach Projektu zewnętrznego egzaminu ECDL Profile.

d) wypełnienia ankiet przed i po szkoleniu komputerowym oraz oceniających pracę wykładowcy.
e)

bieżącego informowania Projektodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy
udział w Projekcie.

f)

natychmiastowego informowania Projektodawcy o zmianie jakichkolwiek danych osobowych
i kontaktowych wpisanych w Formularzu zgłoszeniowym.
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§6
Zasady udziału w Projekcie
1.

Wszelkie nieobecności wymagają uzasadnienia lub usprawiedliwienia w terminie do 7 dni od momentu
ich wystąpienia. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub problemami zdrowotnymi,
Uczestnik Projektu zobowiązany jest do dostarczenia do Biura Projektu zwolnienia lekarskiego
w terminie do 7 od daty jego wystawienia.

2.

W pozostałych przypadkach Uczestnik poproszony zostanie o złożenie stosownego oświadczenia.

3.

Wcześniejsze wyjścia z zajęć lub spóźnienia również będą wymagały złożenia przez Uczestnika
projektu stosownego wyjaśnienia.

4.

Nieobecność nieusprawiedliwiona trwająca łącznie 20% ogólnego czasu wsparcia oznacza rezygnację
z udziału w Projekcie.
§7
Postanowienia końcowe

1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie oraz
Umową Uczestnictwa w Projekcie mają zastosowanie postanowienia wynikające z Umowy
o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, numer umowy RPSW.08.04.02-26-0050/17-00 oraz
obowiązujące Wytyczne i zasady w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

2.

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 Zarządzającej.

3.

O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków uczestnictwa w projekcie Uczestnicy zostaną
indywidualnie poinformowani przez Projektodawcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Projektodawca zamieści również odpowiednie informacje na stronie internetowej
Projektu.

4.

Aktualna treść Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie dostępna jest w Biurze Projektu i na
stronie internetowej Projektodawcy.

5.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r. i obowiązuje przez cały okres trwania Projektu.

………………………………………
Data i podpis kandydata
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