REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU:
„W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz- certyfikowane szkolenia językowe”
Nr projektu RPKP.10.04.01-04-0001/18

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do projektu pn. „W Kujawsko-Pomorskiem
Mówisz – masz- certyfikowane szkolenia językowe”, realizowanym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020 – Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych
i języków obcych.
1. Projekt pn. „W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz – masz- certyfikowane szkolenia językowe”,
zwany dalej Projektem, realizowany jest przez: Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko - Pomorskiego - Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego z siedzibą
w Toruniu ul. Plac Teatralny 2 (Organizator Projektu ), w partnerstwie z konsorcjum w skład

którego wchodzą :
1) Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. z siedzibą
w Przysieku, ul. Parkowa 2;
2) Iwona Wencka-Stramowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą
Training House Iwona Wencka – Stramowska z siedzibą w Lesznie przy ul. Reginy 19.
2. Projekt realizowany jest na podstawie uchwały nr 40/1982/18 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.10.2018r.
3. Celem Projektu jest podniesienie do końca 2021 r. kwalifikacji z zakresu języków obcych
10 000 osób dorosłych z woj. kujawsko-pomorskiego poprzez udzielenie wsparcia
w postaci szkoleń językowych.
4. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Biuro Projektu mieści się przy ulicy Bydgoskich Przemysłowców 6
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pokój nr 206, 85-862 Bydgoszcz i czynne jest w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00,
telefon kontaktowy:

507 927 366, email: zapisy@projektmowiszmasz.pl .

5. Projekt realizowany jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie
od 01.08.2018 r. do 31.12.2021r .

§2
Słownik pojęć
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
1) osoba o niskich kwalifikacjach - osoba posiadająca wykształcenie na poziomie
do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych
ISCED 2011 tj. wykształcenie ponadgimnazjalne (liceum profilowane, liceum
ogólnokształcące i uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum, technikum
uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa);
2) osoba z niepełnosprawnościami - osoba niepełnosprawna w świetle przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych, lub ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego;
3) kandydat - osoba w trakcie procesu rekrutacji;
4) uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie.

§3
Zakres oferowanego wsparcia

1. W ramach Projektu organizowane będą szkolenia i kursy językowe dla 10 000 osób
dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem
lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji z zakresu języków obcych. Szkolenia
i kursy będą kończyć się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie
określonego poziomu biegłości językowej ( zgodnie z Europejskim Systemem Opisu
Kształcenia Językowego).
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2. Planuje się objęcie każdego uczestnika 180 godzinami lekcyjnymi kursu/szkolenia
(3 moduły po 60 godzin lekcyjnych) celem realizacji kompleksowej ścieżki dydaktycznej
wraz z przygotowaniem do egzaminu językowego.
3. W ramach Projektu uczestnicy będą mogli nabyć, uzupełnić lub podwyższyć
umiejętności i kompetencje językowe w ramach wybranego przez siebie języka
obcego: języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego.
4. O poziomie kursu/szkolenia na jaki zostanie zakwalifikowany uczestnik zdecyduje
wynik testu poziomującego. Test skierowany będzie do osób, które zgłoszą się jako
osoby kontynuujące naukę danego języka. Test będzie

dostępny w wersji

elektronicznej, tradycyjnej i dystrybuowany będzie przez pracowników biura projektu.
5. Z każdym zakwalifikowanym uczestnikiem zostanie zawarta umowa obejmująca m.in.
dane dotyczące szkolenia/kursu, wyboru poziomu szkolenia, terminów i miejsca
realizacji.
6. W ramach Projektu zaplanowany jest zakup podręczników do realizacji kursu/szkolenia
oraz przygotowania do egzaminu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu
biegłości językowej.
7. W ramach udziału w Projekcie uczestnik/uczestniczka Projektu może skorzystać tylko
z jednego rodzaju szkolenia/kursu.

§4
Uczestnicy projektu

1. Projekt skierowany jest do 10 000 osób w wieku 18 - 65 lat1, które z własnej inicjatywy
są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji z zakresu
języków obcych i należą przynależą do minimum jednej z grup:
1) osoby o niskich kwalifikacjach - 7 000 osób;
2) osoby z niepełnosprawnościami - 300 osób;
3) osoby powyżej 50 roku życia - 3 000 osób.

1

Do wsparcia kwalifikują się również osoby w wieku powyżej 65 roku życia, które z własnej inicjatywy chcą
nabyć, podnieść lub uzupełnić posiadane kompetencje i umiejętności i jednocześnie zadeklarują gotowość
do podjęcia zatrudnienia po zakończonym udziale w projekcie.
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2. Grupą docelową są osoby fizyczne mieszkające - w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub
pracujące lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
3. Z możliwości udziału w Projekcie wyłączone są osoby prowadzące działalność
gospodarczą.
4. Osoby z niepełnosprawnościami zapewnione mają pierwszeństwo udziału w Projekcie
pod warunkiem spełnienia pozostałych obligatoryjnych kryteriów udziału w Projekcie.
5. W Projekcie preferowany będzie udział osób zamieszkujących na terenach wiejskich
oraz zamieszkujących na terenie powiatów, w których wysokość stopy bezrobocia
ogłoszonej przez GUS będzie większa niż stopa bezrobocia dla całego województwa
kujawsko-pomorskiego. Osoby te na etapie oceny zgłoszenia otrzymają dodatkowe
punkty.

§5
Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja ma charakter otwarty, powszechny, zgodny z zasadą równości szans kobiet
i mężczyzn oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.
2. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze Projektu przy ul. Bydgoskich
Przemysłowców 6 pokój nr 206, 85-862 Bydgoszcz, oraz na stronie internetowej:
www.projektmowiszmasz.pl .
3. Rekrutacja uczestników Projektu jest prowadzona w ramach następujących naborów
uczestników:
1) I nabór kandydatów: 01.08.2018 r. - 31.10.2018 r.:
2) II nabór kandydatów: 01.08.2019 r. - 31.10.2019 r.:
3) III nabór kandydatów: 01.08.2018 r. -31.10.2020 r.
4. Rekrutacja uczestników jest prowadzona z godnie z limitem miejsc w Projekcie
wskazanych w § 4 ust. 1. Przewiduje się możliwość wyznaczenia dodatkowych terminów
rekrutacji. Kandydaci do projektu mogą składać dokumenty aplikacyjne podczas trwania
całego projektu
5.Rekrutacja ma charakter dwuetapowy.
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6. Pierwszym etapem jest złożenie formularza rekrutacyjnego. Formularz można składać
za pośrednictwem strony internetowej www.projektmowiszmasz.pl, jak również
pocztą tradycyjną na adres: Biuro Projektu „W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz
masz- certyfikowane szkolenia językowe” ul. Bydgoskich Przemysłowców 6 (pokój 206)
85-862 Bydgoszcz, bądź osobiście w biurze projektu.
7. Złożenie przez kandydata/kandydatkę kwestionariusza zgłoszeniowego, którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby rekrutacji do Projektu.
8. Ocena zgłoszenia kandydata/ki do Projektu

przeprowadzana jest na podstawie

złożonego kwestionariusza zgłoszeniowego w następujący sposób:
1) sprawdzenie spełniania kryteriów kwalifikujących obligatoryjnych (wymagane
uzyskanie 3 punktów celem dalszej kwalifikacji):
a) wiek 18-65 lat2 + 1 punkt,
b) osoba fizyczna mieszkająca, w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracująca
lub ucząca się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego + 1 punkt,
c) osoba z własnej inicjatywy zainteresowana nabyciem , uzupełnieniem,
podwyższeniem kwalifikacji językowych + 1 punkt;
2) przynależność do grupy docelowej (wymagane uzyskanie minimum 1 punktu):
a) osoba o niskich kwalifikacjach + 1 punkt,
b) osoba z niepełnosprawnościami + 1 punkt,
c) osoba w wieku powyżej 50 lat + 1 punkt;
3) kryteria dodatkowo premiujące:
a) osoba z niepełnosprawnościami + 5 punktów,
b) osoba zamieszkująca na terenie wiejskim + 2 punkty,
c) osoba zamieszkująca na terenie powiatu, w którym wysokość stopy
bezrobocia ogłoszonej przez GUS jest większa niż stopa bezrobocia dla
całego województwa kujawsko-pomorskiego + 2 punkty.
9. Drugim etapem będzie przygotowanie listy osób zakwalifikowanych do udziału
Projekcie oraz listy rezerwowej, które odbywać się będzie

na podstawie ilości

2

Do wsparcia kwalifikują się również osoby w wieku powyżej 65 roku życia, które z własnej inicjatywy chcą nabyć, podnieść lub uzupełnić
posiadane kompetencje i umiejętności i jednocześnie zadeklarują gotowość do podjęcia zatrudnienia po zakończonym udziale w projekcie.
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uzyskanych punktów. Lista rankingowa będzie układana nie rzadziej niż raz w miesiącu.
W przypadku, gdy dwie lub więcej osób uzyska tę samą liczbę punktów brana pod
uwagę będzie data wpływu formularza zgłoszeniowego.
10. Lista rezerwowa powstanie w sytuacji, gdy liczba chętnych przewyższy dostępną liczbę
miejsc na liście podstawowej. O kolejności umieszczenia na liście rezerwowej, decydować
będzie ilość uzyskanych punktów . W przypadku, gdy dwie lub więcej osób uzyska tę samą
liczbę punktów brana pod uwagę będzie data wpływu formularza zgłoszeniowego.
Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w Projekcie w przypadku
rezygnacji lub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane, zgodnie
z zasadami rekrutacji określonymi w regulaminie.
11. Zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione telefonicznie, mailowo, bądź ustnie
o zakwalifikowaniu się do Projektu.
12. W przypadku niezebrania wystarczającej liczby zgłoszeń lub niewyłonienia wymaganej
liczby uczestników spełniających warunki uczestnictwa w każdym naborze
rekrutacyjnym istnieje możliwość

przedłużenia lub wyznaczenia dodatkowego

terminu składania aplikacji.
13. W przypadku zgłoszenia się w danym naborze rekrutacyjnym liczby osób spełniających
warunki uczestnictwa możliwe jest wcześniejsze zakończenie procesu rekrutacji.

§6
Przystąpienie do Projektu
Przystąpienie do Projektu i uzyskanie statusu uczestnika Projektu następuje w momencie, gdy
zakwalifikowana osoba złoży przed rozpoczęciem udziału

w pierwszej formie wsparcia

następujący pakiet podpisanych własnoręcznie dokumentów i dokumentów towarzyszących:
1) deklaracja uczestnictwa w projekcie, której wzór stanowi załącznik nr 2 do
regulaminu Projektu;
2) oświadczenie uczestnika, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do regulaminu
Projektu ;
3) zakres danych osobowych przekazywanych do przetwarzania, którego wzór
stanowi załącznik nr 4 do regulaminu Projektu ;
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4) kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności 3;
5) zaświadczenie odnośnie zatrudnienia

lub kształcenia się na terenie

woj. kujawsko-pomorskiego4.
§7
Postanowienia końcowe

1. Akceptacja niniejszego regulaminu rekrutacji warunkuje możliwość przystąpienia
do udziału w rekrutacji do Projektu.
2. Do interpretacji postanowień regulaminu rekrutacji uprawniony jest wyłącznie
Organizator Projektu.
3. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian do regulaminu
rekrutacji lub wprowadzenia dodatkowych jego postanowień, jeśli pojawi się taka
konieczność.
4. Każdorazowa o zmiana postanowień

regulaminu rekrutacji będzie publikowana

na stronie internetowej projektu.

Załączniki do Regulaminu rekrutacji:
Załącznik nr 1 Kwestionariusz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika
Załącznik nr 4 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

3

Dotyczy tylko osób, które w formularzu zgłoszeniowym zgłosiły się jako osoba z niepełnosprawnościami.
Dotyczy tylko osób, które w formularzu zgłoszeniowym jako miejsce zamieszkania wskazały inne województwo niż woj. kujawskopomorskie.
4
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