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Regulamin rekrutacji
αααα 

Uczestników Projektu  „Nowe kompetencje – nowe szanse” 
 
Objaśnienia skrótów i używanych terminów: 
EFS – Europejski Fundusz Społeczny 

RPO– Regionalny Program Operacyjny 

Projekt – tu: „Nowe kompetencje – nowe szanse”  
Uczestnik Projektu (UP) – tu: uczestnik szkolenia w ramach Projektu współfinansowanego z EFS 

Projektodawca – tu: Realizator Projektu - CNJA EDUKACJA W. Szaszkiewicz sp. j. z siedzibą 

w Krakowie przy ul. Królowej Jadwigi 97 

 
Projekt skierowany jest do osób dorosłych mieszkających, pracujących lub 

uczących się na terenie województwa pomorskiego lub których centrum 
Ŝyciowe mieści się na jego terenie,   

SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OKREŚLONE W NINIEJSZYM REGULAMINIE  
 

W celu realizacji projektu „Nowe kompetencje – nowe szanse” dofinansowanego w ramach EFS 

prowadzona jest rekrutacja UP na szkolenia ujęte we Wniosku o dofinansowanie projektu, który 

obejmuje:  

 

� 120 godzinne kursy języka angielskiego – zakończone prestiżowym egzaminem 
zewnętrznym TOEIC 

 
� 120 godzinne kursy języka niemieckiego – zakończone prestiżowym egzaminem 

zewnętrznym TELC 

 

� 120 godzinne szkolenia komputerowe – połączone z egzaminem z 5 obszarów 
kompetencji -  zgodnie z certyfikacją ECCC/ECDL lub równorzędną (zgodną z 
DIGCOMP) 

 
Szkolenia językowe  

realizowane będą w 54 dwunastoosobowych grupach, z czego 12 to grupy języka niemieckiego, a 42 

– języka angielskiego. Szkolenia językowe obejmą łącznie 648 UP. 

Zajęcia realizowane będą w okresie  –  od czerwca 2017 do lipca 2018 roku. 

 
Szkolenia komputerowe  

obejmą 14 dziesięcioosobowych grup, łącznie 140 UP 

Zajęcia realizowane będą w okresie  –  od czerwca 2017 do lipca 2018 roku. 

 
W ramach planowanych szkoleń Projektodawca zapewnia: 

 

• elastyczne godziny zajęć 

• wyszkoloną kadrę o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym 

• bezpłatne materiały szkoleniowe 

• dofinansowanie kosztów opieki nad osobami zależnymi w czasie trwania szkolenia.  
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Projekt skierowany jest do osób dorosłych (w wieku powyŜej 18-go roku Ŝycia),  
a w szczególności do: 
 

- osób w wieku 50 lat i więcej, 

- osób o niskich kwalifikacjach tj. z wykształceniem nie wyższym niż średnie, 

 

80,7% Uczestników projektu musi spełniać przynajmniej jedno z powyższych kryteriów. 

 

REKRUTACJA 

1. Terminy rekrutacji Uczestników Projektub : 

a. 06. 2017r. (I tura) do 27 grup szkoleń językowych (21Ang.; 6Niem.) – 324 osób 

06. 2017r. (I tura) do 7 grup szkoleń komputerowych– 70 osób 

      b.  10. 2017r. (II tura) do 27 grup szkoleń językowych (21Ang.; 6Niem.) – 324 osób 

 10. 2017r. (II tura) do 7 grup szkoleń komputerowych– 70 osób 

2. Informacje o naborze dostępne będą w materiałach promocyjnych dostępnych:   

a. w miejscach publicznych znajdujących się na terenie realizacji Projektu,  

b. w siedzibach samorządów lokalnych, szkołach publicznych itp. 

c. na stronie internetowej Beneficjenta www. cnja.com.pl  

3. Zgodnie z założeniami projektu pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą miały osoby 

spełniające poniższe kryteria, premiowane punktami : 

a. osoby w wieku 50 lat i więcej         – 3 pkt. 

b. osoby w wieku 25 lat i więcej (łącznie z wym. w pkt. a)  

o niskich kwalifikacjach  (wykształcenie nie wyższe niż średnie)  – 3 pkt. 

c. osoby mieszkająca na terenach wiejskich       – 2 pkt.  

d. osoba powyżej 25 roku życia        – 1 pkt 

e. kobieta                                                            – 1 pkt 

W przypadku spełnienia więcej niż jednego z wyżej wymienionych kryteriów –  punkty sumują się.  

 

Osoby, które uzyskały w procesie rekrutacji największą ilość punków zostają zakwalifikowane do 

udziału w projekcie , przy czym: 

 - w przypadku równej liczby punktów (w odniesieniu do szkoleń językowych) oraz takim samym 

poziomie zaawansowania znajomości języka, preferowane będą kobiety,  

 - w innym wypadku decydować będzie kolejność zgłoszenia. 

 - w przypadku dużej rozpiętości w stopniach zaawansowania znajomości języka, pierwszeństwo 

będą miały osoby na niższym poziomie zaawansowania. 
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4. Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu powinny:  

a. wypełnić i złożyć w oryginale – poświadczoną własnoręcznym podpisem –  ankietę 

rekrutacyjną (osobową), 

b. złożyć oświadczenie dotyczące prawdziwości podanych w ankiecie informacji, 

c. wyrazić zgodę, w formie oświadczenia, na przetwarzanie danych osobowych 

w ramach realizowanego Projektu,    

d. wypełnić test kompetencyjny.  

5. Ostateczne zakwalifikowanie osoby aplikującej do udziału w szkoleniach językowych będzie 

możliwe, o ile wynik jej testu diagnostycznego pozwoli przyporządkować ją do jednorodnej 

(o takim samym poziomie znajomości języka) grupy UP tworzonej na danym terenie.  

6. Zgłoszenia przyjmuje upoważniony pracownik Projektodawcy, który jest odpowiedzialny za 

nadzór nad zgodnością prowadzonej rekrutacji z niniejszym regulaminem. 

7. O ostatecznej rekrutacji do grup szkoleniowych decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie 

ww. kryteriów. 

8. Do jednej grupy szkoleniowej może być przyjętych, w przypadku grup językowych –  12 UP,  

komputerowych – 10 UP. 

9. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną o tym fakcie powiadomione 

telefonicznie lub mailowo wraz z podaniem daty spotkania, na którym zostaną podpisane 

Umowy uczestnictwa w Projekcie. 

10. Na ww. spotkaniu zakwalifikowany Uczestnik jest zobowiązany okazać przedstawicielowi 

projektodawcy dowód tożsamości niezbędny przy podpisywaniu Umowy uczestnictwa w 

projekcie. 

 

 

                                                 
α
 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie zasady zawarte w Regulaminie konkursu 

Numer naboru: RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/16 - Działania 5.5. Kształcenie ustawiczne RPO WP 2014-2020 

 
b
 W przypadku dużego zainteresowania oferowanymi szkoleniami Projektodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia  

procesu rekrutacji  w pierwszej turze naboru. 


