
 

 

Regulamin rekrutacji w ramach projektu  
„E-kompetentni” - RPPK.09.03.00-18-0317/16. 

 
projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020,  
priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie,  

działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych 
 

§ 1 
Przepisy ogólne 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu „E-
kompetentni” , RPPK.09.03.00-18-0317/16. 

2.  Projekt, o którym mowa w § 1 punkt 1 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program  Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji 
w regionie, działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków 
obcych. 

3. Projektodawcą jest Polski Związek Niewidomych, Okręg Podkarpacki, Plac Dworcowy 2, 35 - 
201 Rzeszów w Partnerstwie z Tyflokom Kamil Kowalczyk, ul. Wiejska 62/21, 26 - 600 Radom, 
Softronic sp. z o.o. , ul. Jana Matejki 65A/1, 60 - 771 Poznań. 

4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
a. projekcie  – należy przez to rozumieć projekt „E-kompetentni” , RPPK.09.03.00-18-

0317/16, realizowany przez  Polski Związek Niewidomych, Okręg Podkarpacki, Plac 
Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów w Partnerstwie z Tyflokom Kamil Kowalczyk, ul. 
Wiejska 62/21, 26 - 600 Radom, Softronic sp. z o.o. , ul. Jana Matejki 65A/1, 60-771 
Poznań;    

b. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji w ramach projektu „E-
kompetentni”, RPPK.09.03.00-18-0317/16; 

c. Projektodawcy – należy przez to rozumieć Polski Związek Niewidomych, Okręg 
Podkarpacki, Plac Dworcowy 2, 35 - 201 Rzeszów w Partnerstwie z Tyflokom Kamil 
Kowalczyk, ul. Wiejska 62/21, 26 - 600 Radom, Softronic sp. z o.o. , ul. Jana Matejki 
65A/1, 60-771 Poznań; 

d. Biurze projektu – należy przez to rozumieć biuro projektu - Polski Związek 
Niewidomych, Okręg Podkarpacki, Plac Dworcowy 2, 35 - 201 Rzeszów; 

e. Beneficjencie Ostatecznym – należy przez to rozumieć osobę bezpośrednio 
korzystającą z udzielonego wsparcia, czyli uczestniczącą w kursie komputerowym -
szkolenia komputerowe z certyfikacją ECDL Profile A 120h, Szkolenia komputerowe B 
140h, Szkolenia komputerowe dla ON 152h (152 h) oraz przystępującą do egzaminu 
ECDL. 

 
§ 2 Beneficjenci Ostateczni 

1. Beneficjentami Ostatecznymi projektu mogą być osoby bez zatrudnienia, pracujące, i 
zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, 
decydujący jest adres zamieszkania, a nie - zameldowania), w wieku od 25  lat i więcej roku 
życia, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub 
podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności, pod warunkiem że w dniu przystępowania do 
projektu spełniają następujące kryteria: 

a. posiadają największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK oraz posiadają największe 
potrzeby w dostępie do edukacji, tj. wyłącznie osób w wieku 50 lat i więcej; 



 

b. osoby w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach z własnej inicjatywy 
zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i 
kompetencji cyfrowych; 

c. osoby niepełnosprawne (w tym 40 osób o niskich kwalifikacjach i 20 osób w wieku 
50 lat i więcej), w szczególności z dysfunkcjami wzroku, ponieważ wg 
doświadczenia PW to one są najbardziej narażone na wszelkiego rodzaju 
wykluczenie; 

d. w projekcie będą mogły wziąć udział zarówno os. pracujące jak i bez zatrudnienia;  
e. pierwszeństwo udziału w projekcie będą mieć osoby o najniższych kwalifikacjach 

(do ISCED 2 włącznie), osoby nie uczestniczące  dotychczas w szkoleniach 
komputerowych prowadzących do uzyskania kompetencji cyfrowych oferowanych 
w ramach 9.6.2 PO KL, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z terenów wiejskich, 
osoby pozostające bez zatrudnienia, kobiety spełniające ww. kryteria; 

f. posiadają wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, zawodowe, 
średnie bez matury, średnie z maturą lub inne, które spełnia definicję niskich 
kwalifikacji opisanych w dokumentacji konkursowej. Osoby z wykształceniem 
policealnym, wyższym nie mogą być uczestnikami projektu; 

g. mieszkają na terenie województwa podkarpackiego; 
h. nie uczestniczyły w tożsamych szkoleniach finansowanych z Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013-2015. 
2. Każdy Beneficjent Ostateczny może wziąć udział tylko w jednym kursie komputerowym.  

§ 3 Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie 
1. Kwalifikacja na szkolenia i podpisywanie umów rozpocznie się w dniu 1 lipca 2017 roku i 

potrwa do momentu zakwalifikowania do projektu 270 osób, w tym minimum 150 kobiet i 
120 mężczyzn, min. 60 uczestników z niepełnosprawnościami, w szczególności z dysfunkcjami 
wzroku. 

2. Chęć uczestnictwa w projekcie należy zgłaszać telefonicznie, mailowo lub osobiście w biurze 
projektu.  

3. W przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie przewyższy 
dwukrotnie liczbę miejsc lub gdy liczba osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie, 
zatrudnionych w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy), przewyższy trzykrotnie limit 
20% miejsc, Projektodawca ma prawo wstrzymać przyjmowanie zgłoszeń, odpowiednio od 
wszystkich osób lub osób zatrudnionych w danym miejscu pracy. 
 

§ 4 Kwalifikacja do projektu 
1. Spośród otrzymanych zgłoszeń Projektodawca dokona wyboru osób, które zostaną 

zaproszone do udziału w projekcie kierując się poniższymi kryteriami: 
a. miejsce zamieszkania – na terenie województwa podkarpackiego; 
b. posiadają największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK oraz posiadają największe 

potrzeby w dostępie do edukacji, są w wieku 50 lat i więcej; 
c. osoby o niskich kwalifikacjach z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, 

podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych, w wieku 25 
lat i więcej; 

d. osoby z niepełnosprawnościami – pierwszeństwo mają osoby z orzeczoną 
niepełnosprawnością, przede wszystkim dysfunkcją wzroku; 

e. kwalifikacje – niskie kwalifikacje i komputerowe; 
f. płeć – do projektu powinno zostać zakwalifikowanych minimum 150 kobiet. 

2. Wybrane osoby zostaną poinformowane drogą elektroniczną lub telefonicznie o możliwości 
uczestnictwa w projekcie i zaproszone do podpisania umowy.  

3. Każda osoba, która wysłała formularz rekrutacyjny, po otrzymaniu informacji, o której mowa  
w § 4 punkt 2, może zrezygnować z uczestnictwa w projekcie. 



 

4. Osoby, które zdecydują się przystąpić do projektu są zobowiązane do podpisania umowy oraz 
przestrzegania zasad udziału w szkoleniach. 

5. Osoby, dla których zabraknie miejsca na kursach komputerowych, zostaną wpisane na listę 
rezerwową. Osoby z listy rezerwowej będą zapraszane do uczestnictwa w projekcie w 
przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej. 

6. Decyzje Projektodawcy dotyczące kwalifikacji osób do projektu są ostateczne i nie podlegają 
odwołaniu. 
 

§ 5 Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Projektodawca. 
2. Regulamin jest podawany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie 

internetowej Lidera oraz Partnerów oraz udostępnienie w Biurze projektu. 
3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 

 
 
 
 


