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REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU 

„Nowe kompetencje- nowe szanse” 

 
realizowanego w ramach  

Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie  
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

 

Beneficjent 
Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA 

oraz partnerzy:  
Gmina Bardo, Gmina Szczytna, Gmina Niechlów, Gmina Prochowice, Gmina Kowary, Gmina Wołów, 

Gmina Olszyna, Gmina Walim, Gmina Krotoszyce, Gmina Pieszyce, Gmina Niemcza, Gmina Lwówek Śląski 
 

 

Słownik podstawowych pojęć: 
 

• Projekt – przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie 

uczenia się przez całe życie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020 pn. „Nowe kompetencje- nowe szanse” współfinansowane przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

• Kandydat – osoba, która złożyła Formularz rekrutacyjny i ubiega się o udział w Projekcie.  

• Uczestnik Projektu – Kandydat/Kandydatka, który/-a został/-a wybrany/-a do udziału w Projekcie w 
wyniku procedury rekrutacyjnej, znalazł/-a się na ostatecznej liście Uczestników Projektu.  

• Punkt rekrutacyjny- wskazane w ogłoszeniu o rekrutacji miejsce w Gminie, w którym można pobrać 
formularz Ankiety rekrutacyjnej, zapoznać się z regulaminem rekrutacji, otrzymać szczegółowe 
informacje na temat Projektu, złożyć wypełnioną i podpisaną Ankietę rekrutacyjną, wypełnić Test 
diagnostyczny. 

• Osoba niepełnosprawna- za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127 poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami, 
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 
r. nr 231, poz. 1375).   

• Osoba mieszkająca na wsi- osoba mieszkająca (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego- art. 25 
KC- Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem 

stałego pobytu) na obszarze wiejskim (obszar wiejski – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia 
Wykonawczego Komisji (UE) NR 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. to obszar o małej gęstości 
zaludnienia (kod 03) – zgodnie ze stopniem urbanizacji ujętym w klasyfikacji DEGURBA obszary słabo 
zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie (tj. gminy, 
które zostały przyporządkowane do kategorii 3 klasyfikacji DEGURBA). Zestawienie gmin 
zamieszczone jest na stronie internetowej EUROSTAT. W województwie dolnośląskim jako obszary 
wiejskie zostały wskazane gminy: Bolesławiec (gmina wiejska), Gromadka, Nowogrodziec, Osiecznica, 
Warta Bolesławiecka, Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie, Janowice Wielkie, 
Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica, Kamienna Góra (gmina wiejska), Lubawka, 
Marciszów, Leśna, Lubań (gmina wiejska), Platerówka, Siekierczyn, Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk, 
Wleń, Zawidów, Bogatynia, Sulików, Węgliniec, Zgorzelec (gmina wiejska), Wojcieszów, Pielgrzymka, 
Świerzawa, Zagrodno, Złotoryja (gmina wiejska), Jerzmanowa, Kotla, Pęcław, Żukowice, Góra, 
Jemielno, Niechlów, Wąsocz, Chojnów (gmina wiejska), Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, 
Prochowice, Ruja, Lubin (gmina wiejska), Rudna, Ścinawa, Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, 
Przemków, Radwanice, Dzierżoniów (gmina wiejska), Łagiewniki, Niemcza, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko 
(gmin wiejska), Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki, Międzylesie, Nowa Ruda (gmina wiejska), Radków, Stronie 
Śląskie, Szczytna, Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinkowice, Strzegom, Świdnica (gmina wiejska), 
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Żarów, Czarny Bór, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Walim, Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, 
Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok, Cieszków, Krośnice, Milicz, Bierutów, Dobroszyce, 
Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Oleśnica (gmina wiejska), Syców, Twardogóra, Domaniów, Jelcz-
Laskowice, Oława (gmina wiejska), Borów, Kondratowice, Przeworno, Strzelin, Wiązów, Kostomłoty, 
Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, Udanin, Oborniki Śląskie, Prusice, Trzebnica, Wisznia Mała, Zawonia, 
Brzeg Dolny, Wińsko, Wołów, Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, 
Żórawina, Żmigród, Kąty Wrocławskie. 

 

Rozdział I. Informacje ogólne 
 

1. Niniejszy dokument ma na celu przedstawić szczegółowe zasady rekrutacji w projekcie pn „Nowe 
kompetencje- nowe szanse”, w ramach Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się 
przez całe życie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020 

2. Ogólne zasady realizacji Projektu wyznaczają unijne oraz polskie akty prawne, a także dokumenty 
programowe, w szczególności:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020, wytyczne horyzontalne i szczegółowe oraz interpretacje Ministra Rozwoju.  

3. Celem Projektu jest realizacja bezpłatnych kursów języka angielskiego i niemieckiego oraz szkoleń z 
obsługi komputera. 

 

Rozdział II. Kursy języka angielskiego- zakres, procedura rekrutacji 
 

§ 1. Kursy języka angielskiego 

1. W Projekcie powstanie 28 grup, w ramach których prowadzone będą zajęcia z języka angielskiego: 
a) 1 grupa w Gminie Bardo,  
b) 1 grupa w Gminie Szczytna,  
c) 1 grupa w Gminie Niechlów,  
d) 1 grupa w Gminie Prochowice,  
e) 1 grupa w Gminie Kowary,  
f) 1 grupa w Gminie Wołów,  
g) 1 grupa w Gminie Olszyna,  
h) 1 grupa w Gminie Walim,  
i) 1 grupa w Gminie Krotoszyce, 
j) 1 grupa w Gminie Niemcza,  
k) 1 grupa w Gminie Lwówek Śląski, 
l) 17 grup w gminach, na terenie realizacji projektu, czyli na terenie województwa dolnośląskiego, w 

powiatach: górowskim, jeleniogórskim ziemskim, kłodzkim, wałbrzyskim ziemskim, wołowskim, 
ząbkowickim, lubańskim, legnickim ziemskim, lwóweckim lub dzierżoniowskim. 

2. Do każdej z grup może zostać przyjętych maksymalnie 12 Uczestników. 
3. Zajęcia będą obywały się średnio 2 razy w tygodniu po 2 godziny- łącznie 120 godzin. 
4. Grupy zajęciowe będą uruchamiane w dwóch turach: I tura (grupy 1-14) – I-II.2017r. II tura (grupy 15-

28) – II-III.2017r. 
5. Minimalny wymagany poziom obecności każdego Uczestnika na kursie  wynosi 80%.  
6. Zajęcia zakończone będą egzaminem zewnętrznym (TOEIC lub równoważnym). 

 
§ 2. Zgłoszenie Kandydata do Projektu 

1. W celu zgłoszenia się do Projektu należy: 
a) wypełnić Ankietę rekrutacyjną, której formularz dostępny jest w Punkcie rekrutacyjnym, 
b) dostarczyć w wyznaczonym terminie rekrutacji (informacja podana w ogłoszeniu) wypełnioną 

oraz własnoręcznie podpisaną Ankietę rekrutacyjną, w oryginale, do Punktu rekrutacyjnego, 
c) samodzielnie, w Punkcie rekrutacyjnym, wypełnić Test diagnostyczny z języka angielskiego, w 

wyznaczonym terminie. 
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2. Osoby niepełnosprawne mogą zgłosić chęć udziału w projekcie telefonicznie, podając jedynie 
podstawowe dane kontaktowe. Do osób tych zgłaszać się będą pracownicy Projektu, w celu 
wypełnienia Ankiety rekrutacyjnej oraz Testu diagnostycznego, a także opisania ewentualnych 
specjalnych wymagań osoby niepełnosprawnej, których spełnienie umożliwi jej udział w projekcie. 

 
§ 3. Kryteria rekrutacyjne obligatoryjne 

1. Do Projektu mogą zostać zakwalifikowani wyłącznie Kandydaci, którzy spełniają łącznie następujące 
warunki: 

a) osoby dorosłe1, 
b) osoby mieszkające2 uczące się lub pracujące na terenie woj. dolnośląskiego, w powiatach: 

górowskim, jeleniogórskim ziemskim, kłodzkim, wałbrzyskim ziemskim, wołowskim, 
ząbkowickim, lubańskim, legnickim ziemskim, lwóweckim lub dzierżoniowskim, 

c) osoby o niskich kwalifikacjach3i/ lub osoby w wieku 50 i więcej lat4. 
2. Z udziału w Projekcie wyłączone są osoby będące studentami. Studenci spełniają definicję osób o 

niskich kwalifikacjach, jednak zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, nie powinni brać 
udziału w projektach realizowanych w ramach Działania 10.3. Wynika to z faktu, że te same 
kompetencje mogą nabyć w ramach studiów oraz dodatkowo są wspierani w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

3. Komisja rekrutacyjna dokona oceny spełniania powyższych kryteriów obligatoryjnych przez 
Kandydatów, którzy zgłosili się do Projektu, na podstawie informacji przedstawionych w Ankietach 
rekrutacyjnych. 

§ 4. Kryteria rekrutacyjne fakultatywne 

1. W przypadku, gdy liczba Kandydatów chętnych do udziału w Projekcie, w ramach poszczególnych tur i 
lokalizacji rekrutacyjnych, przekracza liczbę dostępnych miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje oceny 
w oparciu o kryteria fakultatywne. 

2. W ramach kryteriów fakultatywnych, komisja rekrutacyjna przyznaje punkty w następujący sposób: 
a) osoby niepełnosprawne- 3 pkt,  
b) osoby mieszkające na wsi- 2 pkt. 

3. Punkty, o których mowa w § 4 ust.2 sumują się. 
4. Komisja rekrutacyjna dokona oceny spełniania kryteriów fakultatywnych przez Kandydatów, którzy 

zgłosili się do Projektu, na podstawie informacji przedstawionych w Ankietach rekrutacyjnych. 
5. W przypadku równej liczby punktów, w ramach kryteriów fakultatywnych, o kolejności decydować 

będzie: 
a) łączne spełnienie warunku bycia osobą o niskich kwalifikacjach oraz osobą w wieku 50 i więcej lat, 

następnie 
b) bycie kobietą, następnie 
c) bycie osobą, która ukończyła 25 lat, następnie 
d) data złożenia ankiety rekrutacyjnej, czyli kolejność zgłoszeń. 

6. Ostateczne zakwalifikowanie Kandydata do udziału kursie języka angielskiego będzie możliwe, o ile 
wynik jego Testu diagnostycznego pozwoli przyporządkować go do jednorodnej (o takim samym 
poziomie wiedzy/ umiejętności) grupy tworzonej na terenie danej Gminy. 

 
§ 4. Przyjęcie Kandydata do Projektu 

1. Dla każdej z Gmin, w której zostanie utworzona grupa języka angielskiego powstanie lista rankingowa, 
określająca: 
a) spełnienie przez Kandydatów kryteriów rekrutacyjnych obligatoryjnych (spełnia/ nie spełnia), 

                                                           
1 Osoby, które w dniu złożenia ankiety rekrutacyjnej mają ukończone 18 lat. 
2
 W rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (zgodnie z art. 25 KC- Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest 

miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.) 
3
 Osoby z wykształceniem co najwyżej średnim. 

4
 Osoby, które w dniu złożenia ankiety rekrutacyjnej mają ukończone 50 lat. 
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b) liczbę punktów uzyskanych przez każdego z Kandydatów w ramach kryteriów rekrutacyjnych 
fakultatywnych, 

c) pierwszeństwo, w przypadku równej liczby punktów w ramach kryteriów fakultatywnych, 
zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 ust. 5 niniejszego rozdziału. 

d) wynik Testu diagnostycznego. 
2. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie 

lub pisemnie wraz z podaniem daty spotkania, na którym podpiszą umowę, po uprzednim okazaniu 
dowodu tożsamości. 

 

Rozdział III. Kursy języka niemieckiego- zakres, procedura rekrutacji 
 

§ 1. Kursy języka niemieckiego 

1. W Projekcie powstanie 12 grup, w ramach których prowadzone będą zajęcia z języka niemieckiego: 
a) 1 grupa w Gminie Pieszyce,  
b) 1 grupa w Gminie Szczytna,  
c) 1 grupa w Gminie Niechlów,  
d) 1 grupa w Gminie Prochowice,  
e) 1 grupa w Gminie Kowary,  
f) 1 grupa w Gminie Wołów,  
g) 1 grupa w Gminie Olszyna,  
h) 1 grupa w Gminie Walim,  
i) 1 grupa w Gminie Krotoszyce, 
j) 1 grupa w Gminie Niemcza,  
k) 1 grupa w Gminie Lwówek Śląski, 
l) 1 grupa w gminie, na terenie realizacji projektu, czyli na terenie województwa 

dolnośląskiego, w powiatach: górowskim, jeleniogórskim ziemskim, kłodzkim, wałbrzyskim 
ziemskim, wołowskim, ząbkowickim, lubańskim, legnickim ziemskim, lwóweckim lub 
dzierżoniowskim. 

2. Do każdej z grup może zostać przyjętych maksymalnie 12 Uczestników. 
3. Zajęcia będą obywały się średnio 2 razy w tygodniu po 2 godziny- łącznie 120 godzin. 
4. Grupy zajęciowe będą uruchamiane w dwóch turach: I tura (grupy 1-6) – I-II.2017r. II tura (grupy 7-12) 

– II-III.2017r. 
5. Minimalny wymagany poziom obecności każdego Uczestnika na kursie  wynosi 80%.  
6. Zajęcia zakończone będą egzaminem zewnętrznym (WiDaf lub równoważnym). 

 
§ 2. Zgłoszenie Kandydata do Projektu 

1. W celu zgłoszenia się do Projektu należy: 
a) wypełnić Ankietę rekrutacyjną, której formularz dostępny jest w Punkcie rekrutacyjnym, 
b) dostarczyć w wyznaczonym terminie rekrutacji (informacja podana w ogłoszeniu) wypełnioną 

oraz własnoręcznie podpisaną Ankietę rekrutacyjną, w oryginale, do Punktu rekrutacyjnego, 
d) samodzielnie, w Punkcie rekrutacyjnym, wypełnić Test diagnostyczny z języka niemieckiego, w 

wyznaczonym terminie. 
2. Osoby niepełnosprawne mogą zgłosić chęć udziału w projekcie telefonicznie, podając jedynie 

podstawowe dane kontaktowe. Do osób tych zgłaszać się będą pracownicy Projektu, w celu 
wypełnienia Ankiety rekrutacyjnej oraz Testu diagnostycznego, a także opisania ewentualnych 
specjalnych wymagań osoby niepełnosprawnej, których spełnienie umożliwi jej udział w projekcie. 

 
§ 3. Kryteria rekrutacyjne obligatoryjne 

1. Do Projektu mogą zostać zakwalifikowani wyłącznie Kandydaci, którzy spełniają łącznie następujące 
warunki: 
a) osoby dorosłe5, 

                                                           
5 Osoby, które w dniu złożenia ankiety rekrutacyjnej mają ukończone 18 lat. 
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b) osoby mieszkające6 uczące się lub pracujące na terenie woj. dolnośląskiego, w powiatach: 
górowskim, jeleniogórskim ziemskim, kłodzkim, wałbrzyskim ziemskim, wołowskim, ząbkowickim, 
lubańskim, legnickim ziemskim, lwóweckim lub dzierżoniowskim, 

c) osoby o niskich kwalifikacjach7i/ lub osoby w wieku 50 i więcej lat8. 
2. Z udziału w Projekcie wyłączone są osoby będące studentami. Studenci spełniają definicję osób o 

niskich kwalifikacjach, jednak zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, nie powinni brać 
udziału w projektach realizowanych w ramach Działania 10.3. Wynika to z faktu, że te same 
kompetencje mogą nabyć w ramach studiów oraz dodatkowo są wspierani w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

3. Komisja rekrutacyjna dokona oceny spełniania powyższych kryteriów obligatoryjnych przez 
Kandydatów, którzy zgłosili się do Projektu, na podstawie informacji przedstawionych w Ankietach 
rekrutacyjnych. 

§ 4. Kryteria rekrutacyjne fakultatywne 

1. W przypadku, gdy liczba Kandydatów chętnych do udziału w Projekcie, w ramach poszczególnych tur i 
lokalizacji rekrutacyjnych, przekracza liczbę dostępnych miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje oceny 
w oparciu o kryteria fakultatywne. 

2. W ramach kryteriów fakultatywnych, komisja rekrutacyjna przyznaje punkty w następujący sposób: 
a) osoby niepełnosprawne- 3 pkt,  
b) osoby mieszkające na wsi- 2 pkt. 

3. Punkty, o których mowa w § 4 ust.2 sumują się. 
4. Komisja rekrutacyjna dokona oceny spełniania kryteriów fakultatywnych przez Kandydatów, którzy 

zgłosili się do Projektu, na podstawie informacji przedstawionych w Ankietach rekrutacyjnych. 
5. W przypadku równej liczby punktów, w ramach kryteriów fakultatywnych, o kolejności decydować 

będzie: 
a) łączne spełnienie warunku bycia osobą o niskich kwalifikacjach oraz osobą w wieku 50 i więcej lat, 

następnie 
b) bycie kobietą, następnie 
c) bycie osobą, która ukończyła 25 lat, następnie 
d) data złożenia ankiety rekrutacyjnej, czyli kolejność zgłoszeń. 

6. Ostateczne zakwalifikowanie Kandydata do udziału kursie języka niemieckiego będzie możliwe, o ile 
wynik jego Testu diagnostycznego pozwoli przyporządkować go do jednorodnej (o takim samym 
poziomie wiedzy/ umiejętności) grupy tworzonej na terenie danej Gminy. 

 
§ 4. Przyjęcie Kandydata do Projektu 

1. Dla każdej z Gmin, w której zostanie utworzona grupa języka niemieckiego powstanie lista 
rankingowa, określająca: 

a) spełnienie przez Kandydatów kryteriów rekrutacyjnych obligatoryjnych (spełnia/ nie spełnia), 
b) liczbę punktów uzyskanych przez każdego z Kandydatów w ramach kryteriów rekrutacyjnych 

fakultatywnych, 
c) pierwszeństwo, w przypadku równej liczby punktów w ramach kryteriów fakultatywnych, zgodnie 

z zasadami opisanymi w § 4 ust. 5 niniejszego rozdziału. 
d) wynik Testu diagnostycznego. 

2. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie 
lub pisemnie wraz z podaniem daty spotkania, na którym podpiszą umowę, po uprzednim okazaniu 
dowodu tożsamości. 

 
 

                                                           
6
 W rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (zgodnie z art. 25 KC- Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest 

miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.) 
7
 Osoby z wykształceniem co najwyżej średnim. 

8
 Osoby, które w dniu złożenia ankiety rekrutacyjnej mają ukończone 50 lat. 
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Rozdział IV. Szkolenia obsługi komputera (ICT)- zakres, procedura rekrutacji 
 

§ 1. Szkolenia z zakresu obsługi komputera (ICT) 

1. W Projekcie powstanie 10 grup szkoleniowych z obsługi komputera (ICT): 
a) 1 grupa w Gminie Bardo, 
b) 1 grupa w Gminie Wołów, 
c) 1 grupa w Gminie Walim, 
d) 1 grupa w Gminie Krotoszyce, 
e) 1 grupa w Gminie Niemcza, 
f) 1 grupa w Gminie Lwówek Śląski, 
g) 2 grupy w Gminie Olszyna, 
h) 2 grupy w gminach, na terenie realizacji projektu, czyli na terenie województwa dolnośląskiego, w 

powiatach: górowskim, jeleniogórskim ziemskim, kłodzkim, wałbrzyskim ziemskim, wołowskim, 
ząbkowickim, lubańskim, legnickim ziemskim, lwóweckim lub dzierżoniowskim. 

3. Do każdej z grup może zostać przyjętych maksymalnie 10 Uczestników. 
4. Zajęcia będą obywały się średnio 2 razy w tygodniu po 2 godziny- łącznie 120 godzin. 
5. Grupy zajęciowe będą uruchamiane w dwóch turach: I tura (grupy 1-5) – I-II.2017r. II tura (grupy 6-10) 

– II-III.2017r 
6. W ramach szkoleń Uczestnicy nabędą kompetencje cyfrowe w 5 obszarach: Informacja, Komunikacja, 

Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów. 
7. Minimalny wymagany poziom obecności każdego Uczestników na szkoleniu wynosi 80%.  
8. Na zakończenie, każdego modułu Uczestnicy przystąpią do egzaminu zgodnie z certyfikacją ECCC lub 

równoważną. 
§ 2. Zgłoszenie Kandydata do Projektu 

1. W celu zgłoszenia się do projektu należy: 
a) wypełnić Ankietę rekrutacyjną, której formularz dostępny jest w Punkcie rekrutacyjnym, 
b) dostarczyć w wyznaczonym terminie rekrutacji (informacja podana w ogłoszeniu) wypełnioną 

oraz własnoręcznie podpisaną Ankietę rekrutacyjną, w oryginale, do Punktu rekrutacyjnego, 
c) złożyć pisemne oświadczenie o poziomie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi komputera (ICT). 

2. Osoby niepełnosprawne mogą zgłosić chęć udziału w projekcie telefonicznie, podając jedynie 
podstawowe dane kontaktowe. Do osób tych zgłaszać się będą pracownicy Projektu, w celu 
wypełnienia ankiety rekrutacyjnej oraz testu diagnostycznego, a także opisania ewentualnych 
specjalnych wymagań osoby niepełnosprawnej, których spełnienie umożliwi jej udział w projekcie. 

 
§ 3. Kryteria rekrutacyjne obligatoryjne 

1. Do Projektu mogą zostać zakwalifikowani wyłącznie Kandydaci, którzy spełniają łącznie następujące 
warunki: 
a) osoby dorosłe9, 
b) osoby mieszkające10 uczące się lub pracujące na terenie woj. dolnośląskiego, w powiatach: 

górowskim, jeleniogórskim ziemskim, kłodzkim, wałbrzyskim ziemskim, wołowskim, ząbkowickim, 
lubańskim, legnickim ziemskim, lwóweckim lub dzierżoniowskim, 

c) osoby o niskich kwalifikacjach11i/ lub osoby w wieku 50 i więcej lat12. 
2. Z udziału w Projekcie wyłączone są osoby będące studentami. Studenci spełniają definicję osób o 

niskich kwalifikacjach, jednak zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, nie powinni brać 
udziału w projektach realizowanych w ramach Działania 10.3. Wynika to z faktu, że te same 
kompetencje mogą nabyć w ramach studiów oraz dodatkowo są wspierani w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

                                                           
9 Osoby, które w dniu złożenia ankiety rekrutacyjnej mają ukończone 18 lat. 
10

 W rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (zgodnie z art. 25 KC- Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest 

miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.) 
11

 Osoby z wykształceniem co najwyżej średnim. 
12

 Osoby, które w dniu złożenia ankiety rekrutacyjnej mają ukończone 50 lat. 
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3. Komisja rekrutacyjna dokona oceny spełniania powyższych kryteriów obligatoryjnych przez 
Kandydatów, którzy zgłosili się do Projektu, na podstawie informacji przedstawionych w Ankietach 
rekrutacyjnych. 

§ 4. Kryteria rekrutacyjne fakultatywne 

1. W przypadku, gdy liczba Kandydatów chętnych do udziału w Projekcie, w ramach poszczególnych tur i 
lokalizacji rekrutacyjnych, przekracza liczbę dostępnych miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje oceny 
w oparciu o kryteria fakultatywne. 

2. W ramach kryteriów fakultatywnych, komisja rekrutacyjna przyznaje punkty w następujący sposób: 
a) osoby niepełnosprawne- 3 pkt,  
b) osoby mieszkające na wsi- 2 pkt, 
c) kobiety- 1 pkt. 

3. Punkty, o których mowa w § 4 ust.2 sumują się. 
4. Komisja rekrutacyjna dokona oceny spełniania kryteriów fakultatywnych przez Kandydatów, którzy 

zgłosili się do Projektu, na podstawie informacji przedstawionych w Ankietach rekrutacyjnych. 
5. W przypadku równej liczby punktów, w ramach kryteriów fakultatywnych, o kolejności decydować 

będzie: 
a) łączne spełnienie warunku bycia osobą o niskich kwalifikacjach oraz osobą w wieku 50 i więcej lat, 

następnie 
b) bycie osobą, która ukończyła 25 lat, następne 
c) data złożenia ankiety rekrutacyjnej, czyli kolejność zgłoszeń. 

 
§ 4. Przyjęcie Kandydata do Projektu 

1. Dla każdej z Gmin, w której zostanie utworzona grupa szkoleniowa z obsługi komputera (ICT) 
powstanie lista rankingowa, określająca: 

a) spełnienie przez Kandydatów kryteriów rekrutacyjnych obligatoryjnych (spełnia/ nie spełnia), 
b) liczbę punktów uzyskanych przez każdego z Kandydatów w ramach kryteriów rekrutacyjnych 

fakultatywnych, 
c) pierwszeństwo, w przypadku równej liczby punktów w ramach kryteriów fakultatywnych, zgodnie 

z zasadami opisanymi w § 4 ust. 5 niniejszego rozdziału. 
2. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie 

lub pisemnie wraz z podaniem daty spotkania, na którym podpiszą umowę, po uprzednim okazaniu 
dowodu tożsamości. 

 
 

Załączniki 
 
Załącznik nr 1- Ankieta rekrutacyjna 


