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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
 

”Kompetencje informatyczne dla każdego” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 

 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje 

informatyczne dla każdego”. 

2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Działanie 8.6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na 

lata 2014-2020. 

3. Projekt jest realizowany na podstawie Umowy nr RPZP.08.10.00-32-053/22-00, zawartej z 

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. 

4. Realizatorem projektu jest Fundacja IT, ul. Jagiellońska 67, 70-382 Szczecin 

5. Biuro projektu mieści się w siedzibie Fundacji IT, ul. Jagiellońska 67, 70-382 Szczecin 

6. Projekt realizowany jest od 01-09-2022 do 30-09-2023. Okres realizacji projektu może ulec 

wydłużeniu. 

7. Ilekroć poniżej jest mowa o: 

a)  Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Kompetencje informatyczne dla każdego”. 

b) uczestnikach – rozumie się przez to osoby biorące udział w szkoleniach i egzaminach 

realizowanych w ramach projektu. 

 

§ 2 

Cele i zakres wsparcia 

1. Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji cyfrowych przez 

minimum 270 osób (w tym 132K, 138M) w wieku 25 lat i więcej, uczących się, pracujących lub 

zamieszkujących na terenie woj. zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, 

które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem 

kompetencji lub kwalifikacji w powyższym zakresie. 

2. Projektodawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w ramach projektu szkoleń w wymiarze 50 

godzin dydaktycznych z zakresu IT na poziomie podstawowym oraz egzaminów IC3 Spark lub IC3 

zależnie od poziomu merytorycznego danej grupy szkoleniowej.  

 

§ 3 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników 

1. Rekrutacja uczestników do poszczególnych szkoleń prowadzona będzie od 1 września 2022 r. w 

oparciu o niniejsze zasady: 

a) do udziału w projekcie uprawnione są wyłącznie osoby z terenu województwa 

zachodniopomorskiego; 

b) rekrutacja uwzględnia zasady polityki równych szans i równości płci. 

2. Kryteria formalne rekrutacji, które należy spełnić łącznie: 

a) wiek 25 lat lub więcej; 
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b) miejsce zamieszkania, praca lub nauka na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

2. Kryteria punktowe rekrutacji: 

- orzeczenie o niepełnosprawności (20 pkt)  

- niskie kwalifikacje (10 pkt)  

- zamieszkiwanie na terenach wiejskich woj. zachodniopomorskiego (20 pkt)  

- wiek 50 lat i więcej (10 pkt) 

3. W przypadku równej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

4. Do zakwalifikowania do projektu w ramach procesu rekrutacji konieczne jest złożenie 

wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, zawierającego oświadczenia o spełnieniu 

poszczególnych kryteriów.  

5. Po zakończeniu rekrutacji zostanie opracowana lista uczestników oraz lista rezerwowa (pod 

warunkiem zgłoszenia się większej liczby osób). 

 

§ 4 

Uczestnictwo w projekcie 

1. Po zakwalifikowaniu do projektu, uczestnicy mają obowiązek przystąpienia do zadeklarowanych w 

umowie uczestnictwa form wsparcia. 

2. Udział w egzaminach i szkoleniach przeprowadzanych w ramach projektu jest nieodpłatny. 

3. Obecność na szkoleniach będzie każdorazowo weryfikowana przez koordynatora projektu na 

listach obecności. 

4. Uczestnicy zobowiązują się do niezwłocznego usprawiedliwienia nieobecności tj. nie później niż w 

ciągu 2 dni od dnia nieobecności oraz poinformowania Realizatora Projektu o przyczynach. 

5. Uczestnicy zobowiązują się do bieżącego informowania Realizatora Projektu o wszystkich 

zdarzeniach mogących zakłócić jego/jej dalszy udział w projekcie. 

6. Uczestnik Projektu może rozwiązać Umowę w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty jej podpisania w 

formie pisemnej, jeśli jest to okres co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem szkoleń przez Uczestnika, co 

jest jednoznaczne z zaprzestaniem uczestniczenia w Projekcie.  

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin niniejszy dostępny jest w biurze projektu, na stronie internetowej Realizatora Projektu. 

2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do Regulaminu. 

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem wymagają formy pisemnej.  

4. Regulamin obowiązuje przez cały okres trwania projektu. 


