REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
MAZOWIECKA AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI IV
§1
Informacje o projekcie
1. Projekt pn. „MAZOWIECKA AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI IV” realizowany jest przez
Wnioskodawcę – ECG Euro Consulting Group Sp. z o.o., w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
Działanie 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych w partnerstwie ze Szkołą Wyższą im.
Pawła Włodkowica w Płocku.
2. Celem głównym projektu jest podniesienie bądź zdobycie nowych umiejętności
i kompetencji cyfrowych przez 80 osób (w tym 60% kobiet) w wieku powyżej 25 r. życia
z wykształceniem max. średnim zamieszkujących Subregion Płocki, przyczyniające się do
zwiększenia szans na rynku pracy – poprzez uczestnictwo w kształceniu ustawicznym w ramach
kursu ECDL w okresie XI. 2016 – VII.2018.
3. Projekt realizowany jest na terenie Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku dla
mieszkańców Subregionu Płockiego (miasto Płock, powiat płocki, powiat sierpecki i powiat
gostyniński).
4. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica,
al. Kilińskiego 12 w Płocku.
5. Zgłoszenia kandydatów w okresie rekrutacji od dnia 1 grudnia 2016 roku przyjmowane są
w poniedziałki - piątki od 8.00 do18.00 oraz soboty o 10.00 do 15.00.
6. Okres realizacji projektu: 01.11.2016 r. do 30.07.2018 r.
7.Grupę docelową w projekcie stanowi 80 osób w wieku powyżej 25 roku życia,
w szczególności z grupy najbardziej potrzebujących tj. o niskich kwalifikacjach (100% grupy),
w wieku 50+, z obszarów wiejskich, osób niepełnosprawnych, które z własnej inicjatywy
zainteresowane są nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz
kompetencji cyfrowych.
8. W ramach grupy docelowej założono udział:
- 80 osób w tym (60% kobiet) w wieku powyżej 25 roku życia;
- 80 osób o niskich kwalifikacjach (100%)
- 24 osób w wieku 50+ (30%)
- 24 osób z obszarów wiejskich (30%)
- 8 osób niepełnosprawnych (10 %)
9. W projekcie zaplanowano organizację i realizację kursu cyfrowego ECDL dla 80 uczestników
w ramach 8 grup (10 osobowych) w 2 edycjach ( 4 grupy w okresie I.2017- VI.2017 oraz 4 grupy
w okresie IX.2017- IV.2018), kończącego się uzyskaniem przez uczestników certyfikatu
zewnętrznego międzynarodowego ECDL potwierdzającego zdobycie określonego poziomu
biegłości cyfrowej.
10. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
§2
Warunki uczestnictwa w projekcie
1. Uczestnikiem/ uczestniczką kursu komputerowego mogą być osoby, które spełniają
następujące warunki:
 posiadają wykształcenie max. średnie potwierdzone świadectwem ukończenia szkoły,
 najpóźniej w momencie zgłoszenia uczestnictwa w kursie ukończyły 25 lat,
 posiadające status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu osoby
pracującej lub pozostającej bez zatrudnienia;
 zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego na obszarze Subregionu
Płockiego (miasto Płock, powiat płocki, sierpecki i gostyniński).
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2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie, po spełnieniu kryteriów określonych w powyższych
punktach, jest osobiste złożenie wymaganych dokumentów w biurze projektu.
3. Rekrutacja na kurs przewidziany w projekcie trwa od 1 grudnia 2016 roku do momentu
zebrania grupy w godzinach wskazanych powyżej.
4. Osoba wstępnie zakwalifikowana na dany kurs zobowiązana jest do dostarczenia kompletu
następujących dokumentów:
 kserokopia świadectwa ukończenia szkoły;
 zaświadczenie potwierdzające status kandydata/kandydatki na rynku pracy (zaświadczenie
o aktualnym zatrudnieniu w miejscu pracy) – w przypadku osoby pracującej;
 zaświadczenie potwierdzające status kandydata / kandydatki jako osoby bezrobotnej - w
przypadku osoby niepracującej ;
 deklarację uczestnictwa w projekcie (według wzoru obowiązującego w projekcie);
 oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych (według wzoru obowiązującego w projekcie);
 zaświadczenie/a potwierdzające spełnienie priorytetowych kryteriów rekrutacyjnych (jeśli
dotyczy).
§3
Sposób przyjmowania zgłoszeń
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Informacja o naborze zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły Wyższej im. Pawła
Włodkowica w Płocku www.wlodkowic.pl
Zgłoszenie do projektu następuje poprzez osobiste złożenie formularza rekrutacyjnego w biurze
projektu.
Za moment zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której do biura projektu zostanie osobiście
dostarczony formularz rekrutacyjny.
Wzory formularzy będą dostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej
www.wlodkowic.pl.
Składane formularze rekrutacyjne rejestrowane będą zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Ostateczny
wybór uczestników/uczestniczek dokonany zostanie zgodnie z kryteriami wyboru grupy
docelowej określonymi w §4 niniejszego Regulaminu oraz przy uwzględnieniu kryteriów grupy
docelowej określonych w §1.
W celu osiągnięcia wymaganych projektem wskaźników wprowadzono limity udziału
uczestników/uczestniczek w poszczególnych formach kształcenia, określone w §1.
Osoby, które spełniają kryteria określone w §4 oraz złożą formularz rekrutacyjny, a które nie
zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, wpisane zostaną na
listę rezerwową.
§4
Kryteria rekrutacji

1.
2.

3.

Podstawowym kryterium rekrutacji do projektu jest spełnienie warunków określonych w §2 oraz
możliwość utworzenia grupy.
Wśród osób, które spełnią kryterium określone w ust. 1, pierwszeństwo w rekrutacji będą miały
osoby, które spełniają równorzędne kryteria priorytetowe, określone zapisami projektu:
 osoby w wieku 50+ (10 pkt.);
 osoby niepełnosprawne (10 pkt.);
 osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich (10 pkt.);
 osoby bezrobotne (10 pkt.).
W przypadku, gdy kandydaci w równym stopniu spełniają powyższe kryteria, decydującym
kryterium będzie kolejność zgłoszeń (przy uwzględnieniu kryteriów grupy docelowej określonych
w §1).
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§5
Obowiązki uczestników/uczestniczek projektu
Każdy uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązuje się do:
1.
2.

Złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych;
Zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i poświadczenia tego faktu w formie
oświadczenia;
3. Wypełnienia deklaracji uczestnictwa w projekcie;
4. Wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania kursów;
5. Złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
6. Uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć dydaktycznych w ramach wybranej formy kształcenia, na
którą się zakwalifikował – potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności;
7. Przystąpienia do egzaminów zewnętrznych ECDL po każdym module;
8. Bieżącego informowania personelu projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego
dalszy udział w projekcie;
9. Usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia, przy
czym usprawiedliwiane będą nieobecności udokumentowane m.in. zwolnieniami lekarskimi,
wyjazdami służbowymi, nagłymi ważnymi wypadkami losowymi itp.
10. Udzielenia ECG Euro Consulting Group Sp. z o. o w Płocku oraz innym podmiotom realizującym
projekt nieodpłatnie licencji niewyłącznej obejmującej prawo do korzystania z jego wizerunku
(materiałów zdjęciowych) celem rozpowszechniania go w materiałach informacyjnopromocyjnych służących promocji projektu. Licencja zostanie udzielona na czas nieoznaczony,
bez ograniczeń co do terytorium i liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:
wykorzystanie w sieci internet; utrwalenia na papierze, na maszynowych i elektronicznych
nośnikach informacji; publicznego odtwarzania i wyświetlania; wprowadzania do obrotu;
wprowadzania do pamięci komputera i sieci multimedialnych.
§6
Inne ustalenia
1. W przypadku rezygnacji bądź uzasadnionego wykreślenia osoby zakwalifikowanej do danej formy
kształcenia w projekcie, dopuszcza się możliwość zakwalifikowania na jej miejsce osoby według
kolejności przyjętej na liście rezerwowej.
2. Powyższa możliwość musi zostać zaakceptowana przez Kierownika Projektu, który dokona oceny
czy dana zmiana nie wpłynie na obniżenie wartości merytorycznej danej formy kształcenia, a
osoba przyjęta spełnia wymagania poziomu grupy, do której została zakwalifikowana.

§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje po zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu od dnia jego ogłoszenia do
publicznej wiadomości;
2. W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
należy do Kierownika Projektu;
3. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w biurze projektu oraz na stronie internetowej
www.wlodkowic.pl .
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