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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

Niniejszy dokument określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Szkolenia językowe i ICT dla 

mieszkańców Obszaru Interwencji Równiny Wrocławskiej” współfinansowanym ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, 

Działanie 10.03 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie. 

PROCES REKRUTACJI 

1. Proces rekrutacji rozpocznie się 01.03.2018 i trwać będzie w sposób ciągły do dnia 
30.06.2018. 
 

2. Nabór na szkolenia jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych osób, bez względu na płeć, 
rasę, pochodzenie, etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek. 
 

3. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości, płci i niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równych szans kobiet i 
mężczyzn które zostały określone we wniosku o dofinansowanie Projektu. 
 

4. Organizator zamieści na swojej stronie internetowej www.els.zgora.pl oraz podstronie 
Projektu www.els.zgora.pl/dolnyslask informacje o projekcie oraz rozpoczęciu rekrutacji. Na 
powyższych stronach znajdą się również dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej. 
Informacje na temat Projektu oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne będą również w biurze 
projektu mieszczącym się w Oławie przy ul. 11listopada 23AB/1D. Pracownicy Biura Projektu 
udzielać będą informacji pod numerem telefonu 509 116 665 oraz 506 877 304. 
 

5. Projekt skierowany jest do osób które spełniają łącznie wszystkie kryteria dostępu zawarte w 
Projekcie tj.: 

 są mieszkańcami poniższych gmin z Obszaru Interwenci Równiny Wrocławskiej: 
powiat oławski: gminy: Oława (gmina wiejska), Oława 
powiat strzeliński: gminy: Borów, Kondratowice, Przeworno, Strzelin, Wiązów, 
Jordanów Śląski 
powiat średzki: gminy: Kostomłoty, Malczyce, Środa Śląska, Udanin 
powiat wrocławski: gmina Mietków 

 są osobami dorosłymi w wieku 18 lat i więcej 

 posiadają maksymalnie średnie wykształcenie do ISCED 3 włącznie bądź są osobami 
powyżej 50 roku życia 

 zgłaszają chęć wzięcia udziału w projekcie z własnej inicjatywy 

 nie są studentami studiów stacjonarnych i zaocznych, więźniami, osobami fizycznymi 
prowadzącymi działalność gospodarczą 

 nie korzystały w ramach działania 10.03 z kursu/szkolenia o tym samym zakresie 
tematycznym/poziomie zaawansowania oraz nie nabył takich samych kwalifikacji i 
kompetencji.  
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6. Osoba spełniająca kryteria dostępu określone w pkt.5 zainteresowana udziałem w Projekcie, 
zgłasza chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, oświadczenia 
uczestnika projektu, oświadczenia o niewykluczeniu, oświadczenia o przetwarzaniu danych 
osobowych, ankiety potrzeb szkoleniowych, testu kompetencji, dostępnych w biurze 
Projektu lub na stronie projektu. Dokumenty złożyć można w Biurze Projektu lub przesłać 
pocztą tradycyjną. 
 

7. Każda osoba może wziąć udział tylko i wyłącznie w jednym typie szkolenia (ICT, język 
angielski, język niemiecki, język francuski) 
 

8. Na podstawie dostarczonych dokumentów następuje wstępna kwalifikacja osób 
zainteresowanych udziałem w projekcie. Organizator oświadcza, że jeśli z nadesłanych 
dokumentów wynika, że osoba zainteresowana udziałem w projekcie nie spełnia kryteriów 
uczestnictwa w Projekcie, złożone/nadesłane dokumenty zostaną odrzucone, a wskazana 
osoba zostanie odrzucona. 
 

9. Po zakwalifikowaniu osób zainteresowanych udziałem w Projekcie przygotowana zostanie 
wstępna lista uczestników projektu. W przypadku poszczególnych uczestników zastosowane 
zostaną kryteria pierwszeństwa przyznawane za pozostawanie w sytuacji szczególnej ze 
względu na analizę problemową: 

 10pkt – zamieszkiwanie terenów wiejskich (DEGURBA 3), jednoczesne spełnienie 
warunków wiek: 50+ i wykształcenie maksymalnie średnie (do ISCED 3 włącznie) - 
oświadczenia 

 5pkt – osoby z niepełnosprawnościami (orzeczenie), osoby bez zatrudnienia, w tym 
bierni zawodowo i bezrobotni (zaświadczenie z PUP), kobiety powracające na rynek 
pracy (oświadczenie) 

 3pkt – kobiety 
 

10. O miejscu na liście osób przyjętych do projektu decydować będzie liczba zdobytych punktów 
podczas rekrutacji. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo będą miały osoby z 
najniższym wykształceniem, a następnie najdłużej bez pracy. O zakwalifikowaniu decydować 
będzie również czy w danej miejscowości na wybrane przez Uczestnika szkolenie 
zrekrutowane zostaną inne osoby na tym samym poziomie zaawansowania aby mogła 
powstać grupa szkoleniowa. 
 

11. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną o tym fakcie poinformowane drogą mailową 
bądź telefonicznie. Potwierdzeniem przyjęcia i zakwalifikowania jest podpisanie umowy 
szkoleniowej. Jeśli liczba osób zgłoszonych jest większa niż liczba miejsc, stworzona zostanie 
lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji uczestnika z listy podstawowej na jego miejsce 
zakwalifikowana zostanie pierwsza osoba z listy rezerwowej.  
 

12. Do projektu przyjętych zostanie 322 osób spełniających kryteria dostępu określone w punkcie 
5. Wsparcie zostanie skierowane do poszczególnych grup, znajdujących się w szczególnej 
sytuacji tj.: 

 177 osób o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie) w wieku 18-49 lat i 145 osób 
powyżej 50 roku życia bez względu na wykształcenie 

 32 osoby w wieku 18-25 
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 129 osób pracujących, 129 osób bezrobotnych (w tym 64 osoby długotrwale 
bezrobotne), 64 osoby bierne zawodowo 

 194 osoby z terenów wiejskich (DEGURBA 3) 

 32 osoby z niepełno sprawnościami 
 

13. Organizator zastrzega sobie taki dobór uczestników aby możliwe było zrealizowanie       
określonych w Projekcie rezultatów i wskaźników, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w 
punkcie 9. 
 

14. Regulamin rekrutacji dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie www.els.zgora.pl lub 
www.els.zgora.pl/dolnyslask   

 

UCZESTNICTWO W SZKOLENIU 

1. Uczestnik który zakwalifikował się na szkolenie zobowiązany jest do przestrzegania 
Regulaminu Uczestnictwa w Szkoleniu. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do ukończenia kursu oraz do przystąpienia do egzaminu 
końcowego Certyfikującego. 

3. Kurs uznaje się za ukończony na podstawie uczestnictwa w min. 80% zajęć według 
obowiązującego planu oraz zaliczenia testów wewnętrznych po każdych 120h godzinach 
szkolenia. 

4. Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzania każdorazowo obecności na zajęciach 
własnoręcznym podpisem na liście obecności. 

5. Za nieobecność na zajęciach rozumie się każde nie pojawienie się na zajęciach lub 
opuszczenie istotnej części zajęć.  

6. Organizator Szkolenia może usprawiedliwić nieobecność w uzasadnionych przypadkach. 
7. Uczestnik oświadcza, że nie będzie uczestniczył w zajęciach i w egzaminie pod wpływem 

alkoholu lub innych środków odurzających. Nie będzie stosował środków przemocy wobec 
uczestników i trenerów. 

8. Uczestnik wyraża zgodę na ewaluację efektów przeprowadzonych szkoleń w okresie 
do 3 lat od momentu ukończenia przez uczestnika szkolenia. 

9. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku. 
 

http://www.els.zgora.pl/
http://www.els.zgora.pl/dolnyslask

