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Regulamin rekrutacji do Projektu pt.  

„Nowe kwalifikacje w branży informatycznej”  

 

 (nr projektu RPPK.09.05.00-18-0063/17), realizowanego przez 

 HUMANEO  z siedzibą w Nowym Sączu (ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz) 

 w ramach Działania 9.5 „Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych”,  

Osi Priorytetowej „IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie”  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 

 

§1 

1. Projekt pt. „Nowe kwalifikacje w branży informatycznej” realizowany jest przez stowarzyszenie 

HUMANEO. 

2. Biuro Projektu znajduje się w Przemyślu  (pod adresem: ul. Katedralna 5/20 ). 

2. Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. 

3. Wszelkie informacje na temat Projektu można uzyskać w Biurze Projektu osobiście, 

telefonicznie (numer tel.: 18 547 70 70), za pomocą poczty elektronicznej (e-mail:  

nowe-kwalifikacje@humaneo.pl). 

4. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 

www.nowe-kwalifikacje.humaneo.pl 

6. Personel projektu służy pomocą w zakresie wypełniania formularza oraz wyjaśnienia 

zagadnień związanych z kwalifikowalnością uczestników Projektu. 

 

§2 

1. Projekt jest realizowany w okresie 01.06.2018 r. do: 30.06.2019 r. 

2. Projekt realizowany jest na obszarze województwa podkarpackiego. 

3. Celem głównym projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych przez minimum 50% ze 150 osób 

(w tym 30 kobiet oraz 120 mężczyzn) niepracujących i pracujących, dorosłych, o niskich 

kwalifikacjach, zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego, dzięki udziałowi  

w kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodzie Technik informatyk, zakończonych 

egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe E.13 i E.14 w okresie od 01.06.2018 do 

30.06.2019 r.  

 

§3 

1. Grupę docelową Projektu stanowi 150 osób (w tym 30 kobiet, 120 mężczyzn), niepracujących  

i pracujących osób dorosłych o niskich kwalifikacjach, w wieku 18 lat i więcej, zamieszkałych na 

obszarze województwa podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), 

będących słuchaczami kwalifikacyjnych kursów zawodowych umożliwiających uzyskiwanie 
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i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. W 100% uczestnicy projektu to 

osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu zawodowego. 

2. Wśród uczestników Projektu znajdą się osoby spełniające następujące przesłanki: 

 osoby o niskich kwalifikacjach (100% uczestników tj. 150 osób, w tym 30 kobiet i 120 

mężczyzn); 

 osoby bezrobotne (50% uczestników tj. 75 osób, w tym 15 kobiet i 60 mężczyzn); 

 osoby pracujące (45% uczestników tj. 67 osoby, w tym 13 kobiet i 54 mężczyzn); 

 osoby bierne zawodowo (8% uczestników tj. 8 osób, w tym 2 kobiet i 6 mężczyzn); 

 osoby z obszarów wiejskich (60% uczestników tj. 90 osób, w tym 18 kobiety i 72 mężczyzn); 

 osoby w wieku powyżej 50 lat (3% uczestników tj. 5 osób, w tym 5 mężczyzn); 

 osoby niepełnosprawne (3% uczestników tj. 5 osób, w tym 5 mężczyzn). 

3. Beneficjent zapewni Uczestnikom Projektu następujące formy wsparcia: 

a. Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie Technik informatyk 351203 (kwalifikacja E.13 

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami) – 372 godz. dla 

75 uczestników (5 grup 15-osobowych); 

b. Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie Technik informatyk 351203 (kwalifikacja E.14 

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami) – 450 godz. 

dla 75 uczestników (5 grup 15-osobowych). 

4. Wszystkie formy wsparcia będą świadczone w warunkach dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

 

§4 

1. Kryteria obligatoryjne udziału w Projekcie są następujące: 

b) wyrażenie chęci udziału w kwalifikacyjnym kursie zawodowym (wybór kursu zgodnie  

z testem predyspozycji przeprowadzonym przez Koordynatora projektu); 

c) bycie osobą w wieku 18 lat lub starszą (weryfikacja na podstawie oświadczenia uczestnika 

oraz dowodu osobistego); 

d) zamieszkiwanie na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego (weryfikacja na podstawie oświadczenia oraz dowodu osobistego); 

e) bycie osobą o niskich kwalifikacjach1 (weryfikacja na podstawie oświadczenia uczestnika); 

f) bycie osobą bierną zawodowo, bezrobotną lub pracującą (weryfikacja na podstawie 

oświadczenia uczestnika/zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy/zaświadczenia 

pracodawcy o zatrudnieniu); 

g) bycie osobą uprawnioną do przystąpienia do egzaminu zawodowego w przedstawionych 

kwalifikacjach- weryfikacja zgodnie z ustawą z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 

z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.); 

                                                           

1
 Osoby posiadające kwalifikacje na poziomie co najwyżej ISCED 3, tj. maksymalnie wykształcenie na poziomie szkoły 

zawodowej, liceum, technikum. 
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h) zadeklarowanie uczestnictwa w Projekcie;  

i) przekazanie kompletu wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych wraz z niezbędnymi 

załącznikami; 

j) wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla celów 

sprawozdawczości; 

k) zadeklarowaniu udziału we wszystkich formach kontroli, monitoringu i ewaluacji działań 

projektowych, w tym po zakończeniu udziału w Projekcie; 

l) podpisanie w dniu pierwszej formy wsparcia umowy uczestnictwa w Projekcie. 

2. W ramach rekrutacji można uzyskać punkty dodatkowe za spełnienie następujących kryteriów 

pierwszeństwa: 

 płeć: kobieta + 5 punktów; 

 osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich (weryfikacja na podstawie oświadczenia   

uczestnika) + 4 pkt; 

 osoby niepełnosprawne (weryfikacja na podstawie oświadczenia i orzeczenia lekarskiego 

lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia ) + 3 punkty; 

 osoby po 50 roku życia: + 2 punkty; 

 w przypadku równej liczby punktów – pierwszeństwo dla osób o niższym wykształceniu lub 

dłuższym stażu bezrobocia. 

 

§5 

1. Rekrutacja prowadzona będzie na terenie województwa podkarpackiego. 

2. Za prawidłowy przebieg procesu rekrutacji odpowiada Komisja ds. rekrutacji, w skład której 

wchodzą Koordynator Projektu oraz Asystent koordynatora.  

3. Do zadań Komisji ds. rekrutacji należy m.in. weryfikacja złożonych dokumentów rekrutacyjnych, 

informowanie o projekcie, komunikacja z kandydatami do projektu. 

4. Kompletne dokumenty rekrutacyjne należy przedłożyć w Biurze Projektu osobiście lub  za 

pomocą poczty elektronicznej.  

5. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w dwóch etapach: 

I. czerwiec 2018 r.- grupy od I do V do udziału w Zadaniu 1. Kwalifikacyjny kurs  zawodowy  

w zawodzie Technik informatyk 351203 (kwalifikacja E.13); 

II. październik 2018 r.- grupy od I do V do udziału z Zadaniu 2. Kwalifikacyjny kurs zawodowy  

w zawodzie Technik informatyk 351203 (kwalifikacja E.14). 

6. Do projektu zostanie zrekrutowanych 160 osób, w tym 10 osób na listy rezerwowe, które będą 

obowiązywały do miesiąca od rozpoczęcia wsparcia w ramach danej kwalifikacji. 

7. Do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które spełnią wszystkie kryteria 

obligatoryjne oraz uzyskają największą liczbę punktów premiujących. 

8. W przypadku tożsamej liczby punktów o zakwalifikowaniu do Projektu decyduje poziom 

wykształcenia lub staż bezrobocia. 

9. Udzielenie wsparcia zostanie poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji  

i problemów zawodowych danego uczestnika, która zostanie przeprowadzona w ramach 

procedury rekrutacji przez Koordynatora Projektu na podstawie testu kompetencji. 
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10. Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej (w każdej z edycji) ogłoszone zostaną  listy osób     

zakwalifikowanych do Projektu oraz lista rezerwowa. 

11. Każdy Kandydat otrzyma w dogodnej dla niego formie informację zwrotną 

(telefonicznie/listownie/za pomocą poczty elektronicznej)   o   wyniku    procedury 

rekrutacyjnej.  

12. Osoby zakwalifikowane do Projektu podpisują Umowę o uczestnictwo w Projekcie, w której 

zawarto prawa i obowiązki Uczestnika Projektu. 

13. Kandydaci w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji przedkładają następujące dokumenty: 

a) Oświadczenie o kwalifikowalności; 

b) Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy – w przypadku beneficjentów Powiatowych 

Urzędów Pracy; 

c) Zaświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu – w przypadku osób pracujących; 

d) Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia – 

w przypadku osób z niepełnosprawnością; 

e) Inne oświadczenia, które potwierdzają zadeklarowany stan rzeczy. 

14. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 

 

§6 

Uczestnik Projektu jest zobowiązany do: 

1. złożenia oświadczeń i przekazania danych określonych w Oświadczeniu o kwalifikowalności 

(deklaracji udziału); 

2. udziału we wszystkich formach kontroli, monitoringu i ewaluacji działań projektowych, 

w tym po zakończeniu udziału w Projekcie; 

3. nie narażania stowarzyszenia HUMANEO na szkody powstałe w wyniku działania lub 

zaniechania uczestnika Projektu, w szczególności skutkujące powstaniem w Projekcie 

kosztów  niekwalifikowanych – w przypadku ich powstania zobowiązuje się do ich 

naprawienia. 

 

§7 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w momencie przyjęcia go przez Koordynatora Projektu. 

2. Wszelkich zmian w Regulaminie dokonuje Koordynator Projektu i ogłasza je na stronie 

internetowej www.nowe-kwalifikacje.humeneo.pl 

3. Do Regulaminu załączono Oświadczenie o kwalifikowalności oraz wzór Umowy 

o uczestnictwo w Projekcie. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie o kwalifikowalności (deklaracja udziału). 

2. Wzór Umowy o uczestnictwo w Projekcie. 


