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REGULAMIN REKRUTACJI do Projektu 
„Podniesienie kompetencji TIK oraz językowych osób 

niepełnosprawnych z Wielkopolski” 
 

§1 
 Informacje ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru do Projektu „Podniesienie 
kompetencji TIK oraz językowych osób niepełnosprawnych z Wielkopolski”. 

2. Użyte w regulaminie skróty i pojęcia oznaczają: 
a) Beneficjent: oznacza Partnerstwo Instytutu Badawczego Aparatury 

Rehabilitacyjnej i Medycznej Sp. z o.o. (IBARiM – Partner wiodący), ul. 
27 Grudnia 7, 61-737 Poznań oraz Mazowieckiego Stowarzyszenia Pracy 
dla Niepełnosprawnych „De Facto” (De Facto – Partner), ul. 
Małachowskiego 4b/3, 09-400 Płock, zawiązane w celu realizacji 
Projektu; 

b) Projekt: oznacza przedsięwzięcie pn. „Podniesienie kompetencji TIK oraz 
językowych osób niepełnosprawnych z Wielkopolski”; 

c) Biuro Projektu: siedziba Instytutu Badawczego Aparatury Rehabilitacyjnej 
i Medycznej Sp. z o.o. w Poznaniu, przy ul. 27 Grudnia 7, 61-737 Poznań, 
tel. 61 851 83 93, mail: info@ibarim.eu; 

d) Zespół Projektowy - Koordynator/ka Projektu oraz Asystent/ka 
Koordynatora/ki Projektu jako personel zarządzający Projektem. 

e) Personel Projektu – osoby zaangażowane w realizację Projektu. 
f) Kandyda/Kandydatka: oznacza osobę ubiegającą się o uczestnictwo w 

Projekcie na podstawie zasad ujętych w niniejszym Regulaminie; 
g) Uczestnik/Uczestniczka Projektu: oznacza osobę zakwalifikowaną do 

udziału w Projekcie, wybraną zgodnie z zasadami przyjętymi w 
Regulaminie Rekrutacji; 

h) Bezrobotni: oznacza to osoby, o których mowa w art. 2 pkt. 2 ustawy z 
dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 Nr 69 poz. 415 z późn. zm.); w tym 
długotrwale bezrobotni: oznacza to osoby, o których mowa w art. 2 pkt. 
5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy. (tekst jedn. Dz. U. z 2008 Nr 69 poz. 415 z późn. zm.). tj. 
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„pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres 
ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów 
odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych”; 

i) osoby bierne zawodowo - to osoby, które nie tworzą zasobów siły 
roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne); 

j) osoby o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie na 
poziomie nie wyższym niż ISCED 3, tj. do wykształcenia średniego 
włącznie;  

k) Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa Wielkopolskiego, al. 
Niepodległości 34, 61-714 Poznań. 

l) Dokumenty Projektowe – Regulamin Projektu, Regulamin Rekrutacji, 
Regulamin zwrotu kosztów dojazdu; 

m)  Dokumenty zgłoszeniowe - Deklaracja Uczestnictwa wraz z 
Oświadczeniami, Formularz Zgłoszeniowy wraz z Oświadczeniami, 
Załączniki:  
-  Oświadczenie o statusie na rynku pracy,  

-  Oświadczenie o poziomie wykształcenia,  

- kopia zaświadczenia o niepełnosprawności lub inny równorzędny 

dokument.  

3. Beneficjent planuje zrekrutować do udziału w Projekcie 72 osoby 
niepełnosprawne (43 kobiet i 29 mężczyzn) oraz utworzyć listy rezerwowe 
Uczestników/Uczestniczek Projektu, z czego: 
a) 60 Uczestników/Uczestniczek (36 kobiet i 24 mężczyzn) zostanie 

objętych wsparciem w zakresie kompetencji cyfrowych, 
b) 12 Uczestników/Uczestniczek (7 kobiet i 5 mężczyzn) zostanie objętych 

wsparciem w zakresie podniesienia kompetencji językowych. 
4. Nabór do Projektu jest otwarty dla wszystkich osób spełniających kryteria 

kwalifikowalności.  
5. Rekrutacja Uczestników/Uczestniczek do Projektu będzie prowadzona z 

zachowaniem równości szans.  
 

§2 
Kryteria kwalifikowalności  

 



 
 

Projekt: „Podniesienie kompetencji TIK oraz językowych osób niepełnosprawnych z  Wielkopolski”  

dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej 

Nr Projektu: RPWP.08.02.00-30-0003/15 
________________________________________________________________________________ 

 

Instytut Badawczy Aparatury 

Rehabilitacyjnej i Medycznej    

Sp. z o.o.                                                                                                                                                               

Mazowieckie Stowarzyszenie 

Pracy dla Niepełnosprawnych 

„De Facto”  

 

3 

1. W ramach Projektu, wsparciem mogą zostać objęte osoby, które spełniają 
łącznie poniższe kryteria: 
1) zgłaszają z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji TIK lub 

językowych (język angielski), 
2) zamieszkują, uczą się lub pracują na terenie województwa 

wielkopolskiego (w rozumieniu przepisów KC), 
3) są w wieku 25+, w tym 50% zakwalifikowanych osób musi być w wieku 

50+, 
4) nie uczestniczyły do 31.3.2016 roku we wsparciu LLL w ramach POKL, 
5) posiadają niskie kwalifikacje, 
6) są osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym, umiarkowanym lub 

lekkim. 
2. Do Projektu zostaną zakwalifikowane 72 osoby (43 kobiet i 29 mężczyzn) 

spełniające kryteria wymienione w pkt. 1 z czego: 
1) 54 osoby bierne zawodowo (32 kobiet i 22 mężczyzn) 
2) 7 osób bezrobotnych (4 kobiet i 3 mężczyzn) 
3) 11 osób zatrudnionych (7 kobiet i 4 mężczyzn) 

3. Spełnienie ww. kryteriów będzie weryfikowane na podstawie: 
1) Oświadczeń Uczestnika/Uczestniczki o statusie na rynku pracy, o 

poziomie wykształcenia oraz o miejscu zamieszkania, nauki lub pracy 
zawartego w Deklaracji Uczestnictwa, 

2) Przedłożenie zaświadczenia o niepełnosprawności.  
 

§3 
Rekrutacja 

 

1. Rekrutacja Uczestników/Uczestniczek do Projektu będzie odbywać się w 
sposób ciągły i otwarty, w okresie od 31.03.2016 roku do 28.02.2017 roku. 

2. Za proces rekrutacji odpowiedzialny jest Zespół Projektowy. 
3. Kryteria rekrutacji według wagi:  

a) Niepełnosprawność – Projekt przewiduje udział tylko osób 
niepełnosprawnych, 

b) poziom wykształcenia – Projekt przewiduje tylko udział osób o niskich 
kwalifikacjach, 



 
 

Projekt: „Podniesienie kompetencji TIK oraz językowych osób niepełnosprawnych z  Wielkopolski”  

dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej 

Nr Projektu: RPWP.08.02.00-30-0003/15 
________________________________________________________________________________ 

 

Instytut Badawczy Aparatury 

Rehabilitacyjnej i Medycznej    

Sp. z o.o.                                                                                                                                                               

Mazowieckie Stowarzyszenie 

Pracy dla Niepełnosprawnych 

„De Facto”  

 

4 

c) wiek – Projekt przewiduje udział osób dorosłych w wieku 25+, w tym 
50% tych osób musi być w wieku 50+, 

d) płeć – pierwszeństwo dla Kobiet, 
e) rodzaj niepełnosprawności – udział w Projekcie przede wszystkim dla 

osób z dysfunkcją wzroku, 
f) stopień niepełnosprawności – pierwszeństwo osób o stopniu 

niepełnosprawności znacznym, umiarkowanym a na końcu lekkim, 
g) status na rynku pracy – pierwszeństwo dla osób biernych zawodowo. 

4. O wyborze Uczestnika/Uczestniczki do Projektu decydować będzie Zespół 
Projektowy wraz z Tyfloinformatykiem w oparciu o zebraną Dokumentację 
Zgłoszeniową Kandydata/Kandydatki. 

5. Na tej podstawie zostanie utworzonych: 
a) 6 list rankingowych z liczbą 10 Uczestników/Uczestniczek szkolenia 

komputerowego wraz z listą rezerwową  
b) 1  lista rankingowa z liczbą 12 Uczestników/Uczestniczek na szkolenie 

językowe z języka angielskiego wraz z listą rezerwową.     
6. W przypadku rezygnacji Kandydata/Kandydatki z udziału w Projekcie, jego 

miejsce zajmuje Kandydat/Kandydatka z listy rezerwowej. Na listę 
rezerwową mogą być dopisywane kolejne osoby, które poprzez złożenie 
Dokumentacji Zgłoszeniowej deklarują chęć udziału w Projekcie. 

7. Beneficjent zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z 
Kandydatami/Kandydatkami zakwalifikowanymi  do udziału w Projekcie. 

 

§4 
Zasady przyjmowania zgłoszeń 

 

1. Wszystkie Dokumenty Zgłoszeniowe do Projektu są dostępne na stronie 

internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu. 

2. Dokumenty Zgłoszeniowe należy wydrukować, wypełnić czytelnie, 

podpisać oraz dostarczyć osobiście lub pocztą do Biura Projektu. 

3. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Beneficjent poinformuje 

Uczestnika/Uczestniczkę Projektu drogą mailową, telefoniczną lub za 

pomocą faksu w terminie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem 

szkolenia. 
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4. Utworzona zostanie lista rezerwowa, która umożliwi zakwalifikowanie się 

do Projektu kolejnych osób w przypadku rezygnacji osób z listy 

podstawowej. Lista rezerwowa zostanie utworzona spośród 

Kandydatów/Kandydatek zgłaszających udział w Projekcie, którzy z 

powodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowali się do udziału w 

Projekcie. Lista rezerwowa utworzona będzie w ten sam sposób, co lista 

podstawowa. 

5. Dokumenty Zgłoszeniowe będą przechowywane w Biurze Projektu. 

6. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w Projekcie Kandydata/Kandydatki z 

listy rezerwowej podejmuje Zespół Projektowy odpowiedzialny za 

rekrutację wraz z Tyfloinformatykiem. 

 

§ 5 
Procedura rekrutacji 

 

2. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

a) zgłoszenie Uczestnika/Uczestniczki poprzez dostarczenie do Biura 

Projektu Dokumentacji Zgłoszeniowej, na którą składają się:  

- Deklaracja uczestnictwa w Projekcie wraz z Oświadczeniem-zgodą na 

rozpowszechnianie wizerunku, Zgodą na udział w badaniu ewaluacyjnym, 

Wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Instytucję 

Zarządzającą, 

- Formularz zgłoszeniowy wraz z Oświadczeniem o zgodności z prawdą 

danych złożonych we Formularzu, Oświadczeniem o poinformowaniu o 

współfinansowaniu Projektu ze środków UE, Oświadczeniem o zgodzie na 

przetwarzanie danych osobowych przez Beneficjenta, Oświadczeniem o 

zapoznaniu się z Dokumentami Projektowymi, 

b) weryfikacja kryteriów formalnych, 

c) poinformowanie Kandydatów/Kandydatek o zakwalifikowaniu do udziału 

w Projekcie. 
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3. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest 

podpisanie Umowy Szkoleniowej przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu. 

 

Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.03.2016 roku i obowiązuje w okresie 
trwania Projektu. 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu 
lub ujęcia dodatkowych postanowień. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostatecznie 
decyduje Zespół Projektowy. 

 


