
REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

w projekcie numer RPDS.10.03.00-02-0014/17

pt. „Znajomość języków i obsługi komputera furtką do większych szans na

rynku pracy”

§ 1
Postanowienia ogólne:
Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:

1. Realizator Projektu – SEVERN Sp. z o.o., ul. Świderska  113m 77, 03-
128  Warszawa

2. Projekt – projekt pt.: „Znajomość języków i obsługi komputera furtką do
większych szans na rynku pracy!”  – realizowanego w ramach podpisanej
pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego a SEVERN Sp. z o.o. umowy
numer  RPDS.10.03.00-02-0014/17  o  dofinansowanie  realizacji  projektu  w
ramach  Poddziałania  10.3  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

3. Szkolenie/Kurs  –  kurs  języka  angielskiego  niemieckiego  lub
francuskiego na poziomie A1,A2, B1,B2,C1 lub C2

4. Kandydat  –  osoba  ubiegająca  się  o  zakwalifikowanie  do  udziału  w
projekcie na podstawie zasad określonych w Regulaminie Rekrutacji;

5. Uczestnik –  Kandydat,  który  po  spełnieniu  wszystkich  wymogów
określonych w Regulaminie Rekrutacji został dopuszczony do udziału w
szkoleniu;

6. Beneficjent - Osoba zakwalifikowana do otrzymania wsparcia w ramach
Projektu.

7. Regionalne Biuro Projektu  – ul. Dworcowa 9 ,59-220 Legnica, email:
jezyki.dolnyslask@gmail.com,  telefon:  575 000 614  strona  www:
jezykidolnyslask.weebly.com

§ 2
Ogólne założenia projektu:

1. W projekcie dostępne są bezpłatne szkolenia z angielskiego niemieckiego i
francuskiego  na poziomie A1,A2,B1,B2,C1,C2. Kursy trwają 120h lekcyjnych
w  grupach  12os.  na  jednym  poziomie  językowym,  kursy  kończą  się
uzyskaniem przez uczestników certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego
zdobycie  określonego  poziomu  biegłości  językowej  zgodnie  ESOKJ.  W
ramach  kursu  Projektodawca  zapewnia  bezpłatne  materiały  dydaktyczne:
podręcznik + ćwiczenia oraz egzamin końcowy wraz z wydaniem certyfikatu
przez  zewnętrzną  certyfikowaną  instytucję.  Projektodawca  uwzględniając
indykację  ilości  godzin  indywidualnej  nauki  potrzebnej  do  osiągnięci
poziomów CEFR przy założeniu,  że  uczący się  nie przebywa w otoczeniu
danego  języka,  założył  w/w  ilość  godzin  nauczania  celem  osiągnięcia
odpowiedniego  poziomu  przez  uczestników  (A1->A2,  A2->B1,  B2->C1).
Projekt  oferuje  również  szkolenia  komputerowe  100  godz.  szkoleniowych
( 60 minut )
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2. W kursach angielskiego może wziąć udział 1320os.
3. W kursach niemieckiego może wziąć udział 660os.
4. W kursach francuskiego może wziąć udział 120os.
5. W szkoleniu komputerowym może wziąć udział 250 osób 
6. Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 18-59 lat (w przypadku

kobiet) lub 64 lat (w przypadku mężczyzn) zamieszkujących w rozumieniu
KC na terenie Legnicko- Głogowskiego obszaru interwencji.  Będą to osoby,
które  z  własnej  inicjatywy  są  zainteresowane  nabyciem,  uzupełnieniem,
podwyższeniem kwalifikacji w zakresie języków obcych lub ICT. Każda z osób
będzie należała do co najmniej jednej z grup tj. osób o niskich kwalifikacjach
lub  osób  które  w momencie  przystąpienia  do  projektu  ukończyły  50  rok
życia. Żaden z uczestników nie będzie studentem studiów stacjonarnych i
zaoczonych oraz więźniem,  

7. Celem  projektu  jest  podniesie  kompetencji  w  zakresie  j.  obcych,  ICT  i
konkurencyjności osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy z
powodu niskich kompetencji.

8. Projekt  realizowany jest  w okresie  od  01.03.2018 r.  do  29.02.2020 r.  na
terenie Legnicko- Głogowskim Obszaru interwencji .

9. Liczba  uczestniczek/uczestników  w  grupie  szkoleniowej  wynosić  będzie
maksymalnie 12 osób.  W ramach Projektu zaplanowano maksymalnie 110
grup z języka angielskiego, 55 grup z języka niemieckiego, 10 grup z języka
francuskiego 

10.Szkolenia odbywać się będą w dni robocze tygodnia lub w weekendy.
11.W  ramach  szkolenia  uczestniczka/uczestnik  będzie  miał/a  zapewniony

bezpłatny podręcznik i ćwiczenia oraz egzamin końcowy wraz z wydaniem
certyfikatu.

§ 3
Kryteria uczestnictwa w szkoleniu:

1. Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 18-64 lat zamieszkujących
na  terenie  Legnicko-  Głogowskiego  (w  rozumieniu  przepisów  KC)  na
uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, w szczególności
osoby zamieszkujące tereny wiejskie (DEGURBA 3) deklarujące posiadanie
wykształcenia  maksymalnie  średniego  (tj.  o  niskich  kwalifikacjach  –  max
ISCED 3). Do wsparcia kwalifikowane będą również osoby powyżej 64 roku
życia  pozostające  bez  zatrudnienia,  o  ile  zadeklarują  chęć  podjęcia
zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. 

2. Minimum  60%  uczestników  będą  stanowiły  osoby  zamieszkujące  tereny
wiejskie.

3. W  województwie  dolnośląskim  jako  obszary  wiejskie  zostały  wskazane
gminy: Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie, Złotoryja, Głogów,
Jerzmanowa,  Kotla,  Pęcław,  Żukowice,  Chojnów,  Krotoszyce,  Kunice,
Legnickie  Pole,  Marciszów,  Miłkowice,  Ruja,  Lubin,  Rudna,  Gaworzyce,
Grębocice,  Radwanice  oraz  miejsko  wiejskie  –  Prochowice,  Ścinawa,
Chocianów, Polkowice, Przemków, Bolków. 

§ 4
Koszt szkolenia: 
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1. Koszt kursu dla jednego uczestnika wynosi  2007,88 (słownie: dwa tysiące
siedem   i  88/100)  złotych. Beneficjent  Ostateczny  nie  pokrywa  żadnych
kosztów,  koszt  w  łącznej  kwocie  2007,88  (słownie:  dwa  tysiące  siedem i
88/100)  złotych jest  pokrywany  w  formie  dofinansowania  ze  środków
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  (EFS)  raz  ze  środków  Budżetu
Państwa  (BP)  oraz  wkład  własny  beneficjenta  10,08%.  Warunkiem
otrzymania dofinansowania ze środków EFS i BP w kwocie 2007,88 (słownie:
dwa tysiące siedem  i  75/100) złotych jest  nieprzerwane uczestnictwo na
zajęciach oraz zdanie egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym. 

§ 5
Procedura rekrutacyjna:

1. Rekrutacja prowadzona jest  w Regionalnym Biurze Projektu oraz poprzez
zgłoszenia mailowe i telefoniczne, w trybie otwartym, ciągłym, w terminie:
01.03.2018 roku do wyczerpania miejsc w projekcie.

2. Decydującym kryterium dostępu do projektu jest spełnienie 
a)wymogów formalnych:

-ukończone  18  rok  życia  na  podstawie  dokumentu  tożsamości
potwierdzającego datę urodzenia
-posiadanie niskich kwalifikacji lub ukończone 50rok życia.
-chęć uczestnictwa w szkoleniu – na podstawie oświadczenia.
b) Kryteria dodatkowe:
-  zamieszkanie  na  terenach  wiejskich  (klasyfikacja  DEGURBA-  kod  03)
Legnicko-  Glogowskiego  Obszaru  Interwencji  –  10  pkt.  Dodatkowych  na
podstawie oświadczenia.
- stwierdzenie niepełnosprawności na podstawie oświadczenia pkt. 5
- zarejestrowanie jako osoba bezrobotna – 3 pkt  dodatkowe – na podstawie
dokumentu potwierdzającej status osoby bezrobotnej
-pozostawanie bez pracy -3 pkt.  Na podstawie oświadczenia,
-korzystanie  ze  wsparcia  OPS  -3  pkt.  Na  podstawie  dokumentu
poświadczającego korzystanie z pomocy OPS
W  Przypadku  tej  samej  liczby  punktów  w  pierwszej  kolejności  zostanie

przyjęta osoba z niepełnosprawnością. 
3. W przypadku braku miejsc  osoby  chętne  do  udziału  w Projekcie  zostaną

automatycznie wpisane na listę rezerwową.
4. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w Regionalnym Biurze Projektu

ewentualnie miejscu wskazanym przez Realizatora Projektu, od poniedziałku
do piątku, w godzinach od 10.00 do 18.00 po uprzednim potwierdzeniu daty
i  godziny  przyjęcia  dokumentów.  Możliwe  jest  również  przesłanie
dokumentów projektu Pocztą Polską na adres Spółki: SEVERN  Sp. z o.o. , ul.
świderska 113/77, 03-128 Warszawa.

5. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans, oraz
na zasadach dobrowolnego uczestnictwa.

Etapy rekrutacji:
 Etap I – Dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych
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 Etap II – Weryfikacja dokumentów
 Etap III – Wybór kandydatów spełniających warunki uczestnictwa.
 Etap IV – Podpisanie umowy szkoleniowej,  deklaracji uczestnictwa i

karty rekrutacyjnej.
 Etap V - Utworzenie listy rezerwowej.

6. Warunkiem  uczestnictwa  w  szkoleniu  jest  potwierdzenie  spełnienia
wszystkich  powyższych  kryteriów  dokonane  własnoręcznym  podpisem  na
karcie  rekrutacyjnej.  Podpisaną  kartę  wraz  z  resztą  uzupełnionych
dokumentów należy dostarczyć do Regionalnego Biura Projektu.

7. Wszystkie  dokumenty  rekrutacyjne  są  dostępne  w  Regionalnym  Biurze
Projektu.

8. O  zakwalifikowaniu  do  udziału  w  Projekcie  Kandydaci  informowani  będą
drogą mailową lub telefonicznie.

9. Złożone  przez  Kandydata  dokumenty  aplikacyjne  nie  podlegają  zwrotowi.
Zgłoszenia  dokonywane  bez  zachowania  postanowień  niniejszego
Regulaminu Rekrutacji  nie będą przyjmowane ze względu na swoje wady
formalne, zaś złożone dokumenty nie zostaną rozpatrzone. 

§ 6
Dokumenty rekrutacyjne: 

 Deklaracja uczestnictwa
 Karta Rekrutacyjna
 Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Nie złożenie

oświadczenia skutkuje nie przyjęciem do projektu.
 Umowa szkoleniowa.
 Oświadczenie o zamieszkaniu
 Test poziomujący

§ 7
Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie:

1. Rezygnacja  z  uczestnictwa  w  projekcie  powinna  nastąpić  (o  ile  jest  to
możliwe) do 14 dni przed rozpoczęciem szkoleń. Powiadomienie o rezygnacji
musi nastąpić w formie pisemnej. Na to miejsce zostanie zakwalifikowany
kolejny uczestnik z listy rezerwowej.

2. W  przypadku  rezygnacji  z  udziału  w  trakcie  trwania  projektu,  uczestnik
zobowiązany  jest  do  złożenia  pisemnego  oświadczenia  określającego
przyczynę  rezygnacji  oraz  ewentualne  pokrycie  kosztów  szkolenia  (do
równowartości 100% kosztów szkolenia przypadających na tego uczestnika.).

3. Nie  zdanie  egzaminu  końcowego  z  wynikiem  pozytywnym  może  również
prowadzić do ewentualnego pokrycia kosztów szkolenia (do równowartości
100% kosztów szkolenia przypadających na tego uczestnika.).

§ 8
Pozostałe:

1. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany w Regulaminie bądź wprowadzenia
dodatkowych postanowień.

2. W  przypadku  zmian  dokonanych  w  Regulaminie  bądź  wprowadzenia
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dodatkowych  postanowień  Realizator  niezwłocznie  umieści  informacje  na
tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu.

3. W  przypadkach  nieujętych  w  Regulaminie  decyzję  ostateczną  podejmuje
Koordynator Projektu.

4. Beneficjent  podpisując  umowę  szkoleniową,  oświadcza  że  zapoznał  się  i
akceptuje Regulamin rekrutacji. 

5. Kandydat  podpisując  kartę  rekrutacyjną  i  deklarację  uczestnictwa
oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin rekrutacji.

§ 9
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  dokumentem  zastosowanie  mają
obowiązujące przepisy prawa krajowego oraz wspólnotowego.

§ 10

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.03.2018 r. do 29.02.2020 r.

Koordynator projektu:
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