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REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Podkarpacka Ak@demia ICT” 

Nr projektu:  RPPK.09.03.00-18-0316/16 

w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie 

9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Podkarpacka Ak@demia 

ICT”, realizowanego na terenie województwa podkarpackiego (w powiatach bieszczadzki, 

brzozowski, niżański, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski lub leski), w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  

Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie 

kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.  

2. Projekt „Podkarpacka Ak@demia ICT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

1. Projekt „Podkarpacka Ak@demia ICT” jest realizowany jest na podstawie umowy nr 

RPPK.09.03.00-18-0316/16-01 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.  

2. Realizatorem Projektu jest Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (Lider Projektu) z siedzibą 

w Lublinie przy ul. Krochmalna 26A, 20-401 Lublin. Projekt realizowany jest w Partnerstwie z 

Stowarzyszeniem Humaneo (Partner Projektu) z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Mikołaja Reja 20, 

33-300 Nowy Sącz. 

3. Biuro projektu „Podkarpacka Ak@demia ICT” mieści się przy ul. Katedralnej 5/20, 37-700 

Przemyśl.  

4. Projekt realizowany jest w okresie 01.06.2017 r. - 30.06.2018 r.  

5. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych 

zakończonych certyfikatem zewnętrznym wśród 300 osób (min. 210 kobiet, 90 mężczyzn), 

pracujących/uczących się lub zamieszkujących w woj. podkarpackim, na obszarze powiatów: 

bieszczadzkiego, brzozowskiego, niżańskiego, przemyskiego, przeworskiego, ropczycko 

sędziszowskiego, strzyżowskiego, leskiego,  pow. 25 r.ż. o niskich kwalifikacjach lub osób pow. 50 

r.ż.  do 30.06.2018 r.  

6. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 300 osób (w tym min. 210 kobiet), w wieku 

powyżej 25 lat1, o niskich kwalifikacjach2, pracujących/uczących się lub zamieszkujących w woj. 

podkarpackim, na obszarze powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, niżańskiego, 

przemyskiego, przeworskiego, ropczycko-sędziszowskiego, strzyżowskiego, leskiego, w tym: min. 

100 osób w wieku pow. 50 roku życia3 (min. 70 kobiet, 30 mężczyzn) oraz  min. 60 osób z 

niepełnosprawnościami4 (min. 42 kobiety, 18 mężczyzn). Uczestnicy projektu to osoby, które z 

własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności 

                                                           
1 Osoby w wieku pow. 25 roku życia- osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 25 lat. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu 

rozpoczęcia udziału w projekcie. 
2 Osoby o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie (tj. brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub ponadgimnazjalne) 

zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikację Kształcenia (ISCED 2011) zaaprobowaną przez Konferencję Ogólną UNESCO. Poziom ISCED 3  włącznie to maksymalne kształcenie 

ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej. 
3 Osoby w wieku pow. 50 roku życia- osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 50 lat. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu 

rozpoczęcia udziału w projekcie. 
4 Osoby niepełnosprawne - to osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 

U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 546), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia; 
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oraz kompetencji cyfrowych i językowych. Są to zarówno osoby bezrobotne5, bierne zawodowo6 i 

pracujące7. Niemniej jednak wsparcie jest kierowane w szczególności do osób wykazujących 

największą lukę kompetencyjną i potrzebę w dostępie do edukacji. W związku z czym w pierwszej 

kolejności zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie osoby na kurs poziomu A. 

 

§ 2 

Rekrutacja do projektu 

I. Informacje ogólne 

 

1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji 

oraz promowania praw i możliwości osób  

z niepełnosprawnościami  i os. starszych, aby zapewnić potencjalnym Uczestnikom/Uczestniczkom 

Projektu jednakowy dostęp do oferowanego wsparcia bez względu na niepełnosprawność, religię, 

pochodzenie etniczne etc.  

2. Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona na terenie województwa podkarpackiego (w powiatach 

bieszczadzki, brzozowski, niżański, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski 

lub leski),  w trybie ciągłym od 01.06.2017 r. do 31.03.2018. r. (do 10 miesiąca realizacji projektu) i 

potrwa do momentu zebrania 30 grup max 10-osobowych (jednorodnych pod względem potrzeb  

i umiejętności). Zostanie utworzona lista podstawa z podziałem na płeć oraz lista rezerwowa (po 4 

os. w każdej utworzonej grupie). W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub wykreślenia 

danej osoby z listy Uczestników/Uczestniczek Projektu będzie rekrutowana do udziału w projekcie 

osoba o tej samej płci z pierwszego miejsca na liście rezerwowej. Zapewni to osiągnięcie 

założonych wskaźników.  

3. Dokumenty rekrutacyjne wymagane od kandydatów na Uczestnika/Uczestniczki Projektu w 

procesie rekrutacji:  

 Formularz zgłoszeniowy do projektu, który należy przygotować w formie elektronicznej lub 

wypełnić odręcznie, pismem czytelnym (dużymi literami) i przedłożyć wraz z czytelnym 

podpisem Kandydata/ki (Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Podkarpacka Ak@demia ICT”); 

 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności (Załącznik nr 2 do regulaminu 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Podkarpacka Ak@demia ICT”); 

 Test sprawdzający posiadaną wiedzę z zakresu umiejętności TIK (Załącznik nr 3 do regulaminu 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Podkarpacka Ak@demia ICT”); 

 Orzeczenie/ zaśw. o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia - w 

przypadku osób niepełnosprawnych. 

 

4. Po zakwalifikowaniu Kandydata/ki do udziału w projekcie, każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu 

zobowiązany/a zostanie do złożenia podpisanego: 

                                                           
5 Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zrejestrowane jako bezrobotne zgodnie  

z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. 
6 Osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej ( tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 
7 Osoby pracujące – to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające 

zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby przebywające na 

urlopie macierzyńskim/rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą 

krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są uznawane za „osoby pracujące”.  Osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowaną opieką 

nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za „osoby bierne zawodowo”, chyba że są zarejestrowane już jako „osoby 

bezrobotne” (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).  
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 Oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

(Załącznik nr 4 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Podkarpacka Ak@demia ICT”); 

 Oświadczenia uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 5 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie „Podkarpacka Ak@demia ICT”). 

 

II. Kryteria uczestnictwa w projekcie 

 

1. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:  

 Spełnienie wymogów formalnych; 

 Zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie kompletu dokumentów osobiście w 

Biurze Projektu lub pocztą/kurierem.  

Dla osób niepełnoprawnych możliwe jest zgłoszenie się do projektu za pośrednictwem maila 

(skan dokumentów) na adres: kontakt@crb.lublin.pl lub formularza elektronicznego lub 

telefonu (Zespół Projektu udzieli pomocy w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych), przy 

czym oryginały dokumentów należy dostarczyć najpóźniej w dniu Komisji Rekrutacyjnej.  

 Pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną.  

2. Dokumenty rekrutacyjne  będą dostępne na stronie internetowej www.ict.crb.lublin.pl  oraz w 

Biurze Projektu znajdującego się przy ul. Katedralnej 5/20, 37-700 Przemyśl, w dni robocze w 

godzinach 8.00-16.00. Wszystkie informacje o projekcie Kandydaci/Kandydatki będą mogli/ły 

uzyskać telefonicznie lub w biurze projektu. Osoby z niepełnosprawnościami będą miały możliwość 

umówienia się na spotkanie rekrutacyjne w dogodnym dla siebie miejscu. 

3. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu. O 

zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna.  

4. Zgłoszenia, które nie są kompletne i/lub nie zawierają danych umożliwiających kontakt z 

Kandydatem/Kandydatką oraz aplikacje złożone po zakończeniu rekrutacji nie będą rozpatrywane. 

 

III. Etapy rekrutacji do projektu 

 

1. Komisja Rekrutacyjna (w składzie: Kierownik/czka Projektu, Specjalista/tka ds. obsługi projektu) 

zostanie powołana w momencie zebrania odpowiedniej liczby zgłoszeń. Wyłoniona zostanie 

wymagana liczba osób pozwalająca na utworzenie grup szkoleniowych (grupy max. 10 osobowe). 

Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół z posiedzenia.  

2. Rekrutacja będzie przebiegała w następujących etapach: 

 

Etap I - Ocena formalna  - poprawność i kompletność dokumentów rekrutacyjnych, 

kwalifikowalność pod względem grupy docelowej na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz 

oświadczeń/zaświadczeń; 

 

Etap II -  Ocena merytoryczna i rozmowa z Komisją Rekrutacyjną, na tym etapie Komisja 

Rekrutacyjna oceni kandydata/tkę pod kątem: 

 

a) Motywacji do udziału w projekcie – ocena na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej Komisji 

Rekrutacyjnej z Kandydatem/tką do udziału w projekcie: 

 wysoka motywacja – 3 pkt. 

 przeciętna/średnia motywacja – 1 pkt. 

mailto:kontakt@crb.lublin.pl
http://www.ict.crb.lublin.pl/
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 niska motywacja – 0 pkt. 

 

b) Poziom umiejętności cyfrowych TIK  (jednocześnie kwalifikacja Kandydatów/tek na szkolenie 

z danego poziomu: A lub B) -  Ocena na podstawie testu: 

 0-10 odpowiedzi poprawnych wykazujących znajomość kompetencji cyfrowych na 

poziomie A - 6 pkt. 

 10-15 odpowiedzi poprawnych wykazujących znajomość zagadnień cyfrowych na poziomie 

A - 3 pkt. 

 16-21 odpowiedzi poprawnych wskazujących na znajomość kompetencji cyfrowych na 

poziomie B – 0 pkt. 

 

c) Luka kompetencyjna w zakresie  kompetencji cyfrowych - Ocena na podstawie testu i rozmowy  

kwalifikacyjnej Komisji Rekrutacyjnej z Kandydatem/tką do udziału w projekcie. 

 Wysoka – 3 pkt. (Kandydat/tka podczas rozmowy z KR wykazują wysoką lukę 

kompetencyjną w tym zakresie, a jej/jego poziom umiejętności cyfrowych TIC na 

podstawie testu jest na poziomie A). 

 niska – 0 pkt. (Kandydat/tka podczas rozmowy z KR wykazują niską lukę kompetencyjną w 

tym zakresie, a jej/jego poziom umiejętności cyfrowych TIC na podstawie testu jest na 

poziomie B). 

 

d) Ocena potrzeby w dostępie do edukacji - Ocena na podstawie rozmowy  kwalifikacyjnej 

Komisji Rekrutacyjnej z Kandydatem/tką do udziału w projekcie:  

 wysoka – 3 pkt. 

 niska -  0 pkt. 

 

e) Dodatkowo priorytetowo traktowane są osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby z 

wykształceniem do ISCED 1 lub 2 oraz osoby nieuczestniczące w projekcie z podziałania 9.6.2. 

POKL, w związku  z czym otrzymają dodatkowe punkty, odpowiednio: 

 Osoba niepełnosprawna (tak -15 pkt., nie -0 pkt.). 

 Kobieta (tak -10 pkt., nie -0 pkt.). 

 Wykształcenie na poziomie ISCED 1 lub 2 tj. brak wykształcenia, wykształcenie 

podstawowe, gimnazjalne (tak -10 pkt., nie -0 pkt.). 

 Osoba nieuczestnicząca w projekcie z podziałania 9.6.2. POKL (tak -10 pkt., nie -0 pkt.). 

 

Zakłada się, że w pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane osoby na kurs na poziomie A - 

czyli wykazujące największą lukę kompetencyjną -70% UP, a 30% zakłada się iż będą to osoby 

znające podstawy ICT i zostaną skierowane  na kurs na poziomie B. 

 

Wyniki będą rozpatrywane oddzielnie w grupie K i M. Przyjęte zostaną osoby z najwyższą 

liczbą punktów. Nie jest wymagana minimalna wiedza z zakresu umiejętności TIC , poziom 

zostanie dostosowany do potrzeb Uczestników/czek Projektu. 

 

Etap III - Ogłoszenie wyników. Kandydat będzie informowany telefonicznie o 

zakwalifikowaniu do projektu. Zostanie utworzona lista podstawa z podziałem na płeć  - 

powstaną grupy max 10 osobowe, jednorodne pod względem potrzeb i umiejętności. 
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3. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby spełniające kryteria formalne i merytoryczne, z 

zastrzeżeniem osiągnięcia wskaźników realizacji celu.  

4. Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu mniejszej ilości punktów zostaną 

wpisane na listę rezerwową. W tym przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub wykreślenia 

danej osoby z listy Uczestników/Uczestniczek Projektu będzie rekrutowana do udziału w projekcie 

osoba o tej samej płci z pierwszego miejsca na liście rezerwowej. Zapewni to osiągnięcie 

założonych wskaźników. Jednak w  przypadku nie utworzenia listy rezerwowej Organizator 

Projektu zastrzega sobie prawo do uruchomienia grup bez listy rezerwowej. 

5. Kandydaci/Kandydatki na Uczestników/Uczestniczki projektu w pierwszym dniu rozpoczęcia 

wsparcia przewidzianego w ramach projektu podpiszą oświadczenia określone w § 2 I pkt. 4. 

6. Kandydaci/Kandydatki na Uczestników/Uczestniczki Projektu będą zobowiązani do przekazania 

Realizatorowi Projektu informacji o sytuacji Uczestnika/Uczestniczki Projektu po opuszczeniu 

projektu. 

7. Od przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną oceny (oceny złożonej dokumentacji 

rekrutacyjnej oraz oceny punktowej) nie przysługują osobie ubiegającej się o udział w projekcie 

żadne środki odwoławcze. 

 

 

§ 3 

Wsparcie przewidziane w ramach projektu 

 

W ramach projektu będzie oferowane następujące wsparcie:  

 

I. Szkolenia ICT  

 

1. Szkolenia uruchamiane cyklicznie dla łącznie 300 osób. Zajęcia prowadzone będą w weekendy lub 

na tygodniu w zależności od preferencji UP, w podziale na następujące poziomy: 

 210 osób na poziomie A (21 gr x10 osób) w wymiarze 100 godzin lekcyjnych, w systemie 4 

godziny (2 h lekcyjne + przerwa 15 minut + 2 h lekcyjne) x  25 dni; 

 90 osób na poziomie B  (9 gr x10 osób) w wymiarze 100 godzin lekcyjnych, w systemie 4 

godziny (2 h lekcyjne + przerwa 15 minut + 2 h lekcyjne) x 25 dni. 

2. Program na poziomie A lub B obejmować będzie 5 modułów, zgodnych z Ramami kompetencji 

informatycznych i informacyjnych, opracowanych w obrębie unijnego projektu DIGICOMP (5 

obszarów i 21 kompetencji). 

3. W trakcie szkolenia i po jego zakończeniu UP, będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji z 

trenerami. 

Umożliwi to dodatkowe uzupełnienie wiedzy lub wyjaśnienie kwestii sprawiających problemy.  

4. Szkolenia ICT zakończą się uzyskaniem certyfikatów zewnętrznych  zgodnych z DIGCOMP na 

poziomie podstawowym A lub B . 

 

II. Egzaminy ECCC lub równoważny  

 

1. Szkolenia ICT zakończą się uzyskaniem certyfikatów zewnętrznych  zgodnych z Ramami 

kompetencji informatycznych i informacyjnych, opracowanych w obrębie unijnego projektu 

DIGICOMP (5 obszarów i 21 kompetencji). 

2. Każdy UP zobligowany jest do podejścia do egzaminu. 
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3. Egzaminy organizowane będą w województwie podkarpackim, na terenie  powiatów 

(bieszczadzki, brzozowski, niżański, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski, 

strzyżowski lub leski), uwzględniając dogodny dojazd dla UP. 

4. Egzamin składać się będzie z 5 modułów – 5 egzaminów i dopiero zdanie wszystkich modułów 

uprawnia do otrzymania certyfikatu zewnętrznego na poziomie A lub B.  

5. Do egzaminu z poziomu A podejdzie 210 UP, które ukończą  szkolenie ICT  na poziomie A, 

a do egzaminu z poziomu B podejdzie 90 UP, które ukończą  szkolenie ICT  na poziomie B. 

6. Egzamin zewnętrzny organizowany będzie przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą, 

niezależną względem Beneficjenta  

i organizatora szkoleń ICT. 

 

§ 4 

Organizacja przewidzianych w projekcie form wsparcia 

 

1. Szkolenia będą odbywać się w województwie podkarpackim, na terenie  powiatów (bieszczadzki, 

brzozowski, niżański, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski lub leski ), w 

miejscowościach, w których zbiorą się grupy chętnych osób,  

z uwzględnieniem w miarę możliwości miejsc jak najbliżej zamieszkania UP. W przypadku udziału 

w Projekcie osób niepełnosprawnych Organizator Projektu zapewni budynki i sale bez barier 

architektonicznych.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w harmonogramie szkoleń i zajęć oraz 

miejsc szkolenia. Uczestnicy  

o zmianach będą informowani na bieżąco.  

3. Własnoręcznym podpisem każdy uczestnik projektu potwierdza obecność na zajęciach na listach 

obecności, jak również otrzymanie podręcznika  przewidzianego w projekcie. 

4. Uczestnicy w ramach projektu otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci materiałów szkoleniowych 

(tj. podręcznik) oraz ramowy program szkoleniowy.  

5. 20 % UP tj. max 60 UP (dotyczy wyłącznie osób bezrobotnych i biernych zawodowo) będzie miało 

możliwość zwrotu kosztów dojazdu, zgodnie z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu stanowiącym 

załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie. 

6. W szkoleniach i podczas egzaminów zastosowany zostanie  pozytywny przekaz znoszący 

stereotypy płciowe. Trenerzy będą kłaść szczególny nacisk na zachowanie zasady równości szans i 

niedyskryminacji. Program i treści szkolenia będą ułożone w sposób neutralny, aby nie 

dyskryminować żadnej grypy osób. 

 

§ 5 

Prawa i obowiązki Uczestników Projektu 

 

1. Uczestnicy/czki projektu zobowiązani są do: 

 regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,  

 potwierdzanie uczestnictwa każdorazowo na liście obecności, 

2. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany jest do bieżącego informowania Organizatora Projektu o 

wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie. 

3. Uczestnik/czka zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi Projektu informacji na temat 

jego sytuacji po opuszczeniu programu. 



    
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 

 
  

4. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 80% zajęć 

szkoleniowych pod rygorem skreślenia z listy uczestników. 

5. Uczestnik/czka zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego zdobycie 

określonych kompetencji cyfrowych – zgodnych z ramami DIGCOMP na poziomie 

podstawowym A lub B.  

 

§ 6 

Rezygnacja z udziału w projekcie 

 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnika Projektu zobowiązuje się niezwłocznie 

dostarczyć do Organizatora Projektu pisemną informację o tym fakcie ( osobiście, faxem, mailem, 

bądź za pośrednictwem poczty).  

2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje 

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny. 

3. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników 

projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.  

4. Jeżeli Uczestnik Projektu z własnej winy nie ukończy zaplanowanych w projekcie formy wsparcia 

Organizator Projektu może zobowiązać Uczestnika Projektu do zwrotu kosztów  proporcjonalnie do 

odbytego wsparcia, chyba, że nastąpiło to z innych przyczyn niezawinionych przez Uczestnika 

Projektu. 

5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników projektu jego 

miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.  

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego regulaminu.  

2. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i na podstronie internetowej projektu.  

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu Projektu należy do Organizatora Projektu w oparciu o 

wytyczne obowiązujące dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2017r. Projektodawca zastrzega sobie 

możliwość wniesienia zmian do Regulaminu. Aktualny regulamin organizator umieszczać będzie na 

stronie internetowej projektu.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Załączniki do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

1. Formularz zgłoszeniowy; 

2. Oświadczenia o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności;  

3. Test sprawdzający posiadaną wiedzę z zakresu umiejętności TIK; 

4. Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;  

5. Oświadczenie uczestnictwa w projekcie;  

6. Regulamin  zwrotu kosztów dojazdu. 


