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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa III „Cyfrowe 

kompetencje społeczeństwa”, 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 

 

 

tytuł projektu "Świadomy e-użytkownik" 

nr projektu POPC.03.01.00-00-0130/18 

nazwa Beneficjenta Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego 

nazwa Partnera Stowarzyszenie „PRO-MOTOR” 

okres realizacji projektu 13.06.2019 – 12.06.2021 

 

Tekst jednolity z dn. 17.04.2020 r. 

 

Słownik podstawowych pojęć 

Beneficjent/Projektodawca – Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego, 58-100 Świdnica, ul. Długa 6  

Partner – Stowarzyszenie „PRO-MOTOR”, 58-100 Świdnica, ul. Długa 6  

Biuro Projektu - wydzielone do realizacji Projektu, mieszczące się w Świdnicy (58-100) przy ul. Długa 6, 

tel. 533 329 416 województwo dolnośląskie, w którym będą przyjmowane dokumenty rekrutacyjne oraz 

udzielane informacje na temat realizacji Projektu osobom zainteresowanym udziałem w Projekcie oraz 

Uczestnikom projektu. 

E-learning – forma nauczania i szkolenia, wykorzystująca do tego celu dostępne media elektroniczne, 

przede wszystkim Internet. 

Blended learning – forma nauczania i szkolenia, łącząca szkolenia stacjonarne oraz e-learning. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne - informacje o projekcie 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pt. „Świadomy e-użytkownik”.  

2. Regulamin jest dostępny na stronie projektu (euzytkownik.sirr.pl), na stronie Beneficjenta (sirr.pl) oraz 

w Biurze Projektu.  

3. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należą  

do kompetencji Projektodawcy. 

4. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz 

ze środków krajowych, tj. z budżetu państwa, realizowany jest przez Sudecki Instytut Rozwoju 

Regionalnego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „PRO-MOTOR” w ramach Osi Priorytetowej: III 

„Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działania: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 

kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010. 

5. Projekt realizowany jest w okresie od 13.06.2019 do 12.06.2021 roku. 

6. Biuro Projektu znajduje się przy ul. Długiej 6 w Świdnicy (58-100) czynne w dni robocze w godzinach 

8.00-16.00, w okresie od 13.06.2019 r. do 12.06.2021 r., tel. 533 329 416. 

7. Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar woj. dolnośląskiego oraz  woj. opolskiego. 
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§ 2 

Charakterystyka i obowiązki Uczestnika projektu 

1. Uczestnik projektu to osoba dorosła, zamieszkująca obszar woj. dolnośląskiego lub woj. opolskiego, 

spełniająca następujące kryteria: 

- wiek 44-64 lata, 

- wiek 65+, 

w tym osoby niepełnosprawne oraz osoby niepełnosprawne ze specjalnymi potrzebami szkoleniowymi. 

2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w § 2 pkt. 1 niniejszego 

Regulaminu, jest: 

- w zakresie blended learning (szkolenia stacjonarne + e-learning): wypełnienie i przesłanie pocztą 

tradycyjną lub złożenie w Biurze Projektu lub na ręce upoważnionego przez Koordynatora projektu 

pracownika (w przypadku spotkań rekrutacyjnych i seminariów) przez Kandydata na uczestnika 

dokumentów określonych w §3, lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line, 

- w zakresie e-learningu (szkolenia on-line): wysłanie przez Kandydata na uczestnika zgłoszenia 

chęci udziału w projekcie poprzez zapytanie on-line, zamieszczone na stronie internetowej projektu 

(euzytkownik.sirr.pl), a następnie wypełnienie przez Kandydata na uczestnika interaktywnego 

formularza zgłoszeniowego przesłanego przez Biuro Projektu na podany w zapytaniu adres mailowy 

i odesłanie go na adres euzytkownik@sirr.pl. 

3. W efekcie realizowanych działań rekrutacyjnych projekt zakłada udzielenie wsparcia 

szkoleniowego w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych gwarantującego nabycie wybranych 

kompetencji cyfrowych zgodnie z Ramowym katalogiem kompetencji cyfrowych, 600 osobom w 

wieku 44-64 lata (330 kobiet i 270 mężczyzn) oraz 400 osobom w wieku 65+ (220 kobiet i 180 

mężczyzn). Łącznie udział w projekcie weźmie udział 1000 mieszkańców woj. dolnośląskiego i woj. 

opolskiego. 

4. Projekt przewiduje również realizację 16 seminariów, których celem będzie zapoznanie 

potencjalnych odbiorców i środowiska, w których działają, z założeniami projektu oraz zachęcenie 

do uczestnictwa w szkoleniach w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych gwarantującego 

nabycie wybranych kompetencji cyfrowych zgodnie z Ramowym katalogiem kompetencji 

cyfrowych. Przewidziano udział ok. 30 osób na każde seminarium, łącznie 480 osób. 

5. Uczestnik Projektu jest zobowiązany: 

- zapoznać się z dokumentami regulującymi zasady uczestnictwa w projekcie, opracowanymi 

przez Beneficjenta; 

- wypełnić dokumenty ewaluacyjne dostarczone w trakcie trwania projektu, tj. podczas i po 

zakończeniu szkoleń; 

- uczestniczyć w zajęciach organizowanych w ramach projektu, z zachowaniem min. 80% 

frekwencji, 

- uczestniczyć w cyklu szkoleń zgodnie z harmonogramem zaplanowanym przez Beneficjenta, a 

także w miejscach przez niego wskazanych, w tym poza miejscem zamieszkania. 

6. Rezygnacja ze szkoleń stacjonarnych, bez względu na jej przyczynę, automatycznie kwalifikuje 

uczestnika jako uczestnika szkoleń w formie e-learningu. 

mailto:euzytkownik@sirr.pl
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7. Uczestnik Projektu ma prawo do: 

- równego traktowania; 

- kontaktowania się z Beneficjentem w sprawach związanych z udziałem w Projekcie; 

- ochrony danych osobowych – przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach 

związanych z realizacją Projektu. 

 

 

§ 3 

Zasady rekrutacji Uczestników projektu 

1. Rekrutacja ma charakter otwarty, ciągły i prowadzona jest w okresie od 13.06.2019 r.  

do 12.06.2021 r. 

2. Rekrutacja przebiegać będzie zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci.  

Dla zachowania równości szans zgłoszenia uzyskane przez kobiety oraz mężczyzn będą rozpatrywane 

osobno. 

3. Podstawowy proces rekrutacji obejmuje: 

▪ nabór Formularzy zgłoszeniowych (szkolenia blended learning) oraz Formularzy zgłoszeniowych 

online (blended learning i e-learning) i ich weryfikację pod względem formalnym (kompletność 

danych, ocena przynależności kandydata do grupy docelowej projektu, wymagane oświadczenia 

i podpisy), 

4. Beneficjent dla Kandydatów ubiegających się o udział w projekcie, za pośrednictwem strony 

internetowej euzytkownik.sirr.pl podaje do publicznej wiadomości Regulamin rekrutacji  

i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami (w tym Formularz zgłoszeniowy). 

5. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie – zwane dalej Kandydatami, składają: 

a) w przypadku szkoleń blended learning: Formularz zgłoszeniowy (zgodny ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 1a do niniejszego Regulaminu) lub wypełniają Formularz zgłoszeniowy on-line (załącznik nr 

1b do niniejszego Regulaminu), dostępny na stronie internetowej euzytkownik.sirr.pl. Dokumenty 

drukowane należy nadesłać pocztą lub złożyć w Biurze Projektu przy ul. Długiej 6 w Świdnicy (58-100), 

czynnym w dni robocze w godzinach 8.00-16.00, w okresie od 13.06.2019 r. do 12.06.2021 r., tel. 533 

329 416 

b) w przypadku e-learningu: Formularz zgłoszeniowy w wersji on-line. 

6. Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony odręcznie lub elektronicznie w języku polskim (w 

sposób czytelny w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu) we wszystkich wymaganych 

polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej, należy umieścić zapis „nie dotyczy” 

albo zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy”. 

7. W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia uznaje się 

datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.  

8. Formularz zgłoszeniowy zawiera dane osobowe, na podstawie których Beneficjent dokonuje oceny 

formalnej i kwalifikowalności uczestnika. Ocena formalna będzie się odbywać w oparciu o Kartę oceny 

formalnej (załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego).  

9. Komisja rekrutacyjna w składzie Specjalista ds. promocji, rekrutacji i monitoringu oraz Koordynator 

projektu będzie brać pod uwagę (wg kolejności stosowania):  
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▪ kryteria formalne (§ 2 pkt. 1); 

▪ założone do osiągnięcia wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie względem liczby 

kobiet, mężczyzn, liczby osób niepełnosprawnych, w tym osób niepełnosprawnych ze specjalnymi 

potrzebami szkoleniowymi; 

▪ stopień motywacji kandydata do udziału w projekcie, ocenę gotowości do podnoszenia 

kwalifikacji, ocenę umiejętności społecznych (badane za pomocą Formularza zgłoszeniowego 

wersji drukowanej lub Formularza zgłoszeniowego online złożonego przez stronę euzytkownik.sirr.pl; 

▪ datę zgłoszenia. 

10. Ocena Formularzy zgłoszeniowych stanowi podstawę do sporządzenia listy osób 

zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz złożenia Deklaracji uczestnictwa w projekcie.  

11. Podstawą do dokonania wyboru będzie ocena uzyskana w wyniku udziału w rekrutacji. 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na etapie rekrutacji wynosi 120 punktów. Minimalna 

liczba punktów warunkująca uczestnictwo w projekcie wynosi 70 punktów. 

12. Po zakończeniu procesu oceny sporządzona zostanie lista osób zakwalifikowanych do udziału w 

projekcie, uszeregowana od najwyższej do najniższej sumy uzyskanych punktów. Osoby, które uzyskają 

wymagane minimum punktowe, jednak z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w 

projekcie, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. 

13. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Kandydatów uzyska równą ogólną liczbę punktów  

o zakwalifikowaniu zadecyduje data wpłynięcia formularza. 

14. Po wydaniu decyzji o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie w zakresie blended learning, każda 

osoba zostanie powiadomiona telefonicznie, mailowo lub listownie o pozytywnym wyniku oraz o 

terminie rozpoczęcia szkoleń, w tym o wyznaczonym terminie podpisania: Deklaracji uczestnictwa w 

projekcie (Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie). 

15. Osoby zgłaszające swój udział w projekcie w zakresie e-learningu otrzymają stosowne 

powiadomienie za pośrednictwem strony euzytkownik.sirr.pl oraz drogą mailową na adres podany 

podczas rejestracji. 

16. Za dzień rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie przyjmuje się datę podpisania Deklaracji 

uczestnictwa w projekcie (w przypadku e-learningu wystarczy kliknięcie podczas rejestracji 

wszystkich wymaganych zgód), co będzie miało miejsce w dniu rozpoczęcia udziału w pierwszym 

dniu szkoleń realizowanych w ramach Projektu.  

17. Dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.  

18.  Kandydat, który złoży poświadczające nieprawdę oświadczenia w Formularzu zgłoszeniowym, 

zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, może zostać wykluczony z projektu na każdym jego 

etapie. 

 

§ 4 

Udział w projekcie 

1. Projekt przewiduje cykl szkoleń dla łącznie 1000 uczestników w zakresie objętym projektem, tj. 

rozwoju kompetencji cyfrowych gwarantującego nabycie wybranych kompetencji cyfrowych zgodnie 

z Ramowym katalogiem kompetencji cyfrowych. 
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Przewidziano 100 godzin szkoleń na uczestnika, w tym w przypadku blended learning: 64 godziny 

szkoleń stacjonarnych i 36 godzin e-learningu. 

2. Szkolenia odbywać się będą w 10-osobowych grupach, zgodnie z przyjętym harmonogramem i 

planem zajęć w ustalonej przez Beneficjenta liczbie godzin oraz we wskazanych, w zależności od grupy, 

miejscach. 

3. Efektem udziału w szkoleniach jest nabycie przez Uczestnika kompetencji cyfrowych zgodnie z 

Ramowym katalogiem kompetencji cyfrowych w 8 obszarach: 

- praca i rozwój zawodowy, 

- relacje z bliskimi, 

- edukacja,  

- odpoczynek i hobby, 

- zdrowie, 

- finanse, 

- sprawy codzienne, 

- zaangażowanie obywatelskie. 

4. Uczestnictwo w szkoleniach zakończone zostanie uzyskaniem odpowiedniego dokumentu, tj. 

zaświadczenia potwierdzającego nabycie zaplanowanych w ramach projektu kompetencji 

cyfrowych zgodnie z Ramowym katalogiem kompetencji cyfrowych.  

 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe  

1. Projektodawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie. 

2. Regulamin obowiązuje przez okres trwania projektu.  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

4. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji Beneficjenta. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:  

Załącznik nr 1 Wzór Formularza rekrutacyjnego. 

Załącznik nr 1b Wzór Formularz rekrutacyjnego online. 

Załącznik nr 2 Wzór Deklaracji uczestnictwa w projekcie. 
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