Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin udziału w projekcie
„Małopolska on-line – podniesienie kwalifikacji IT osób pracujących z
wybranych powiatów Małopolski”

I. Postanowienia ogólne
§1
Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:
1) Organizatorzy – Małopolskie Centrum Edukacji, z siedzibą przy ul. Kliszczaków 1, 34-700 Rabka-Zdrój
2) Projekt – projekt „Małopolska on-line – podniesienie kwalifikacji IT osób pracujących z wybranych
powiatów Małopolski” realizowany przez Organizatorów w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”,
Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie
rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”,
3) Szkolenie – kursy ECDL WebStarter lub Grafiki komputerowej realizowane w ramach projektu
„Małopolska on-line – podniesienie kwalifikacji IT osób pracujących z wybranych powiatów Małopolski”
4) Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na podstawie zasad
określonych w Regulaminie udziału w projekcie „Małopolska on-line – podniesienie kwalifikacji IT osób
pracujących z wybranych powiatów Małopolski”,
5) Uczestnik
Kandydat,
który
po
spełnieniu
wszystkich
wymogów
określonych
w Regulaminie został dopuszczony do udziału w szkoleniu.

§2
Ogólne założenia projektu:
1) Celem Projektu jest podniesienie i dostosowanie do potrzeb regionalnej gospodarki kwalifikacji 192
pracujących osób dorosłych (w tym 144 kobiet) zatrudnionych w w. małopolskim, pracujących lub
zamieszkujących w powiatach: krakowskim, limanowskim, myślenickim, nowosądeckim, nowotarskim,
olkuskim, oświęcimskim, tarnowskim i m. Tarnów, bocheńskim, wadowickim i wielickim, z zakresu
umiejętności komputerowych i obsługi specjalistycznego oprogramowania do końca 2013 r..
2) Projekt będzie realizowany w okresie od 01.08.2012 r. do 31.12.2013 r. na terenie województwa
małopolskiego.
3) Projekt skierowany jest do pracujących osób dorosłych (powyżej 18 roku życia) zatrudnionych lub
zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego, które z własnej inicjatywy i poza godzinami pracy
chcą uczestniczyć w szkoleniu.
4) Liczba uczestników w grupie zajęciowej wynosić będzie 12 osób.
5) Projekt przewiduje przeprowadzenie 4 edycji kursów. Każda edycja składa się z 2 grup szkoleniowych.
6) Zajęcia odbywać się będą w terminach i miejscach wskazanych przez Organizatora na co najmniej 14 dni
przed rozpoczęciem zajęć. Tryb zajęć (wieczorowe, zaoczne) będzie określany na podstawie preferencji
Kandydatów, określonych w formularzu zgłoszeniowym.
7) Kurs ECDL WebStarter trwa 60 godzin dydaktycznych warsztatów komputerowych (zajęcia stacjonarne)
oraz co najmniej 20 godzin zegarowych zajęć na platformie e-learningowych (zajęcia on-line) i kończy się
egzaminem zewnętrznym.
8) Kurs Grafika komputerowa trwa 60 godzin dydaktycznych warsztatów komputerowych (zajęcia
stacjonarne) oraz co najmniej 20 godzin zegarowych zajęć na platformie e-learningowych (zajęcia on-line) i
kończy się egzaminem praktycznym.
9) Każda edycja każdego kursu rozpoczyna się dodatkowym szkoleniem z obsługi platformy e-learningowej.
Szkolenie trwa 6 godzin dydaktycznych i udział w nim jest obowiązkowy.
10) Do egzaminu może przystąpić wyłącznie osoba, która zakończyła wszystkie przewidziane dla niej kursy na
platformie e-learningowej.
11) Kurs ECDL WebStarter przewiduje 4 kursy on-line, kurs Grafika komputerowa – 6 kursów. Przejście do
kolejnego kursu wymaga zaliczenia poprzedniego.
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12) Obecność i aktywność Uczestników na platformie będzie monitorowana przez Opiekuna platformy oraz
zaliczana przez indywidualny licznik każdego Uczestnika.
13) Każdy Uczestnik ma prawo do pracy na platformie e-learningowej bez limitu maksymalnego. W przypadku
konieczności Organizator zapewni Uczestnikom dostęp do komputera z Internetem w swoim biurze.
14) Udział w kursach jest odpłatny w wysokości 10% wartości kursu. Kurs jest w 90% dofinansowany w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Opłatę za kurs należy wnieść w ciągu 5
dni roboczych od momentu otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie. Do 5 dni
roboczych należy dostarczyć do Biura Projektu potwierdzenie zapłaty, w przeciwnym wypadku osoby będą
skreślane z listy uczestników a na ich miejsce kwalifikowane osoby z list rezerwowych. Wpłat dokonuje
kandydat zakwalifikowany do udziału w danym kursie.
15) Opłaty za kursy wynoszą:
ECDL WebStarter – 196,50 zł (w tym koszty egzaminu zewnętrznego)
Grafika komputerowa – 182,50 zł
16) Wpłat należy dokonywać na konto Organizatora:
Małopolskie Centrum Edukacji
Ul. Kliszczaków 1
34-700 Rabka Zdrój
Bank Spółdzielczy, konto nr 69 8815 0002 0000 0005 1129 0074
17) Każdy uczestnik ma obowiązek podejścia do egzaminu.
18) Organizator pokrywa następujące koszty związane ze szkoleniem:
wynagrodzenie trenerów,
certyfikacja kursu oraz wydania certyfikatów,
egzaminów zewnętrznych ECDL
koszty wynajmu sal szkoleniowych,
wyżywienie,
opieka nad osobami zależnymi i dziećmi do lat 7,
koszty dojazdów na zajęcia,
koszty materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,
19) Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym kursie w ramach Projektu.

§3
Wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu dostępne są na stronie internetowej projektu znajdującej się
na stronie głównej Organizatora www.malopolska.edu.pl oraz w Biurze Projektu (Rabka-Zdrój, ul. Kliszczaków
1, tel. 0 18 26 76 894).

II. Rekrutacja Kandydatów do udziału w projekcie „Małopolska on-line – podniesienie
kwalifikacji IT osób pracujących z wybranych powiatów Małopolski”

§4
Rekrutacja do projektu rozpocznie się 20 sierpnia 2012 roku i będzie trwała do rozpoczęcia ostatniej edycji
kursu, tj. do 15 lipca 2013 roku. 14 dni przed każdą edycją kursu ogłaszana będzie lista właściwa oraz
rezerwowa Uczestników zakwalifikowanych do kursu. O zakwalifikowaniu do kursu Uczestnicy poinformowani
zostaną telefonicznie.
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§5
Uczestnikami Projektu mogą być pracujące osoby dorosłe (pow. 18 roku życia, z wyłączeniem osób
prowadzących działalność gospodarczą) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć uczestnictwa w kursach poza
godzinami pracy, zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) lub pracujące (na podstawie umowy o pracę,
umowy cywilno-prawnej, mianowania, itp.) na terenie Małopolski.
Ponadto należy spełniać warunki:
1) zatrudnienie lub zamieszkanie w powiatach: krakowskim, limanowskim, myślenickim, nowosądeckim,
nowotarskim, olkuskim, oświęcimskim, tarnowskim i m. Tarnów dla Kandydatów do udziału w kursie
ECDL WebStarter,
2) zatrudnienie lub zamieszkanie w powiatach: bocheńskim, limanowskim, nowosądeckim, nowotarskim,
oświęcimskim, tarnowskim i m. Tarnów, wadowickim i wielickim dla Kandydatów do udziału w
kursie Grafiki komputerowej.
§6
Procedura rekrutacyjna, etap I – składanie dokumentów:
Rekrutacja prowadzona będzie w Biurze Projektu przy ul. Kliszczaków 1, 34-700 Rabka-Zdrój. Dokumenty
rekrutacyjne przyjmowane będą od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 16.00. Za rekrutację do
projektu odpowiedzialna jest Beata Bochnak (e-mail: projekty@malopolska.edu.pl, tel. 0 18 26 76 894).
Osoby które chcą wziąć udział w projekcie zobowiązane są dostarczyć osobiście bądź drogą pocztową na adres
Organizatora: Małopolskie Centrum Edukacji, ul. Kliszczaków 1, 34-700 Rabka-Zdrój, z dopiskiem
„Projekt”, najpóźniej 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, następujące dokumenty:
1) Wypełniony i podpisany czytelnie formularz zgłoszeniowy dostępny w Biurze Projektu bądź na stronie
internetowej projektu,
2) Wypełnione i podpisane przez pracodawcę lub osobę upoważnioną zaświadczenie o zatrudnieniu,
3) Oświadczenie BO o spełnianiu kryteriów rekrutacji oraz Zgodę na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika i oświadczenie o wykształceniu – wzór znajduje się na stronie internetowej
projektu; Uczestnik podpisując powyższy dokument oświadcza, iż ma świadomość posiadania prawa
wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
4) Deklarację uczestnictwa w projekcie – wzór znajduje się na stronie internetowej projektu,
5) Ostateczny termin składania pełnego zestawu dokumentów rekrutacyjnych mija na 14 dni przed terminem
każdej edycji każdego kursu.
6) Rekrutacja może zostać wstrzymana/zamknięta w przypadku wpłynięcia 16 zgłoszeń na każdą edycję
każdego kursu.
7) Zgłoszenia dokonywane bez zachowania powyższych postanowień nie będą przyjmowane ze względu na
swoje wady formalne, zaś złożone pozostaną nie rozpatrzone.
§7
Procedura rekrutacyjna, etap II – przyznawanie punktów:
1) Po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji dokumentów złożonych przez Kandydata rozpocznie się II
etap rekrutacji – przyznawanie punktów rekrutacyjnych.
2) Punkty rekrutacyjne przyznawane są za:
- maksymalnie średnie wykształcenie – 1 punkt
- niepełnosprawność (na podstawie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia ZUS)
– 2 punkty
- ukończone 50 lat – 2 punkty (zgodnie z datą urodzenia)
3) Kandydaci mogą uzyskać do 5 punktów za spełnianie kryteriów preferowanych w Projekcie.
4) Kandydaci, którzy uzyskali najwięcej punktów kwalifikowani są do udziału w wybranych przez siebie
kursach. W przypadku uzyskania przez Kandydatów jednakowej liczby punktów o przyjęciu do Projektu
(udziału w kursach) decyduje data złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych w I etapie rekrutacji (w
przypadku zgłoszeń pocztowych decyduje data wpływu do Biura Projektu). Osoby z dalszych miejsc
zostają wciągnięte na listę rezerwową.
5) Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów na kursy z zachowaniem pierwszeństwa dla
kobiet – zagwarantowane 144 miejsca szkoleniowe.
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§8
Procedura rekrutacyjna, etap III – podpisywanie umów:
1) Po zakwalifikowaniu do Projektu (udziału w kursie) każdy Uczestnik poinformowany zostanie,
telefonicznie i/lub mailowo, przez pracowników Biura projektu.
2) W ciągu 5 dni roboczych od przekazania informacji Uczestnik ma obowiązek dostarczyć do Biura
Projektu (osobiście lub za pośrednictwem poczty) podpisaną w 2 egzemplarzach Umowę uczestnictwa
oraz dowód wpłaty za udział w kursie.
3) Wpłat, w wysokości podanej w §2 pkt 16 dokonywać należy na wyodrębniony rachunek Organizatora,
Małopolskiego Centrum Edukacji, nr rachunku 69 8815 0002 0000 0005 1129 0074 lub gotówką
w Biurze Projektu.
4) W przypadku, gdy dany Kandydat nie podpisze umowy w terminie oraz nie dokona wpłaty prawo do
uczestnictwa w kursie przechodzi na osobę, która znajduje się na kolejnym miejscu w rankingu na liście
rezerwowej.

III. Obowiązki Organizatora i Uczestnika
§9
1) Wszelkie informacje związane z organizacją oraz realizacją szkoleń ogłaszane będą przez Organizatora na
stronie internetowej projektu.
2) Uczestnik zobligowany jest do systematycznego – tj. nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, sprawdzania
informacji zamieszczonych na stronie internetowej projektu.
3) Uczestnik zobowiązany jest do informowania Organizatora w czasie trwania realizacji Projektu, tj. do
31.12.2013 r. o ewentualnych zmianach w stanie zatrudnienia oraz statusie na rynku pracy. Informacja
zbierana będzie od Uczestników na podstawie krótkiej ankiety ewaluacyjnej.
§ 10
1) Zajęcia odbywać się będą w ośrodkach na terenie województwa małopolskiego, w miejscu, wskazanym
przez Organizatora.
2) Zajęcia będą odbywać się w godzinach wyznaczonych przez Organizatorów. Harmonogramy szkoleń
ogłoszone zostaną na stronie internetowej projektu.
3) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian terminów szkoleń i godzin, w których będą się one
odbywać.
§ 11
1) Każdy uczestnik ma obowiązek podejścia do egzaminów, w ilości przypadającej na każdy kurs.
2) Po zdaniu egzaminu Uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu wydany przez Organizatora
(Małopolskie Centrum Edukacji) a także stosowne zaświadczenie i certyfikat ECDL WebStarter w
przypadku pozytywnie zdanych egzaminów zewnętrznych.
3) Warunkiem otrzymania certyfikatów będzie udział w min. 80% zajęć oraz pozytywne wyniki z
egzaminów.
§ 12
1) Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia ankiet oraz list dostarczonych przez Organizatora przez cały
okres trwania projektu.
§ 13
1) Uczestnik zobowiązany jest do udziału w min. 80% zajęć. Przekroczenie 20% nieobecności, bez podania
stosownego uzasadnienia, będzie podstawą do skreślenia z listy Uczestników szkolenia oraz naliczenia
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kary umownej w wysokości 1 500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset złotych i 00/100), co
stanowi 50% rynkowej ceny za szkolenie.
2) Uczestnik zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu.
3) W przypadku skreślenia z listy zakwalifikowanych Uczestników szkolenia lub rezygnacji, w ciągu 14 dni
od wystąpienia opisanych sytuacji Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 1
500,00 zł (słownie złotych: pięćset złotych i 00/100).
4) W przypadku skreślenia z listy uczestników lub nie przystąpienia do egzaminu Organizator informuje o
tym fakcie Uczestnika, wskazując termin, w którym powinna zostać wniesiona opłata, o której mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu.
§ 14
1) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień.
2) W przypadku zmian dokonanych w Regulaminie bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień
Organizator niezwłocznie poinformuje drogą e-mailową o tym fakcie Uczestników.
3) W przypadkach nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Kierownik Projektu.
§ 15
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje przez okres realizacji projektu.
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