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Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Przasnysz 

nr 123/2019 z dnia 08 października 2019 r. 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach 

projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców 

województwa mazowieckiego” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Gmina Przasnysz prowadzi projekt grantowy pn. „Podniesienie kompetencji 

cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” realizowany w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr III: 

Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz 

rozwoju kompetencji cyfrowych współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

2. Projekt realizowany jest przez Gminę Przasnysz na podstawie umowy o powierzenie 

grantu nr 10/80/FPGP/2018 z dnia 21.09.2018 r. podpisanej z Operatorem konkursu 

Fundacją Promocji Gmin Polskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Jaworzyńskiej 7/3. 

3.  Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach w 

ramach Projektu. 

 

§ 2 

Definicje 

Zawarte w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa sformułowania oznaczają: 

1) Projekt – projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa 

mazowieckiego”; 

2) Organizator Projektu – Gmina Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06 – 300 Przasnysz, 

NIP: 761-15-35 277; 

3) Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie w Projekcie; 

4) Uczestnik Projektu / szkolenia – osoba zakwalifikowana do udziału w szkoleniach w 

ramach Projektu; 

5) Biuro Projektu – Urząd Gminy Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06 – 300 

Przasnysz, pok. nr  47; 

6) Dokumenty rekrutacyjne – komplet dokumentów stanowiących załączniki do Regulaminu, 

które należy złożyć w Biurze Projektu; 
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7) Komisja Rekrutacyjna – zespół oceniający formularze zgłoszeniowe i dokonujący 

kwalifikacji kandydatów do Projektu; 

8) Operator Projektu – Fundacja Promocji Gmin Polskich, która na podstawie umowy z 

Grantobiorcą udzieliła grantu na realizację projektu, służącego osiągnięciu celu projektu 

grantowego; 

 

§ 3 

Zasady organizacji, uczestnictwa w Projekcie 

1. Celem Projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa 

mazowieckiego. 

2. W ramach Projektu przeprowadzonych zostanie 15 szkoleń obejmujących 6 modułów: 

1) „Rodzic w Internecie”; 

2) „Mój biznes w sieci”; 

3) „Moje finanse i transakcje w sieci”; 

4) „Tworzę własną stronę internetową (blog)”; 

5) „Rolnik w sieci”; 

6) „Kultura w sieci". 

3. W Projekcie mogą uczestniczyć osoby, które łącznie spełniają poniższe kryteria: 

1) mają ukończone 25 lat, 

2) zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego, 

3) nie posiadają / chcą podnieść kompetencje cyfrowe, 

4) nie uczestniczyły w innym szkoleniu z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych 

na terenie województwa mazowieckiego. 

4. Szkolenia realizowane będą na terenie Gminy Przasnysz. Zajęcia trwały będą 16 godzin 

(2 dni x 8 godzin) według ustalonego harmonogramu. Organizator Projektu zastrzega 

sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkoleń oraz zmiany miejsca 

szkolenia. 

5. W Projekcie weźmie udział 20 osób w wieku powyżej 65 roku życia. 

6. Udział w Projekcie jest bezpłatny, Organizator Projektu zapewnia Uczestnikom Projektu 

materiały szkoleniowe, dostęp do przenośnego sprzętu komputerowego oraz wyżywienie 

(przerwy kawowe i obiad). 
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§ 4 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty; prowadzona będzie zgodnie z zasadą 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans dla kobiet i mężczyzn. 

2. Do Projektu zostanie zrekrutowanych 180 osób. 

3. Rekrutacja prowadzona będzie od dnia 09 października 2019 r. w sposób ciągły, aż do 

osiągnięcia wymaganej liczby Uczestników Projektu.  

4. Kwalifikowalności Uczestników Projektu dokonywać będzie Komisja Rekrutacyjna; 

Komisja Rekrutacyjna zostanie powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Przasnysz. 

5. Warunkiem zgłoszenia udziału w Projekcie jest złożenie kompletnych, prawidłowo 

wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, które obejmują: 

1) Deklarację udziału w Projekcie (załącznik nr 1 do Regulaminu); 

2) Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy 

ostatecznego (załącznik nr 2 do Regulaminu); 

3) Dane uczestnika indywidualnego otrzymującego wsparcie w ramach projektu 

(załącznik nr 3 do Regulaminu); 

4) Formularz zgłoszeniowy do Projektu (załącznik nr 4 do Regulaminu); 

5) Oświadczenie o niepełnosprawności, składane przez osoby niepełnosprawne 

(załącznik nr 5 do Regulaminu); 

6. Dokumenty rekrutacyjne według wzoru Organizatora Projektu należy wypełnić w języku 

polskim w sposób czytelny i złożyć osobiście w Biurze Projektu, pok. 47, Urząd Gminy 

Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki , 06-300 Przasnysz. 

7. Kandydat na Uczestnika Projektu, przed złożeniem dokumentów, o których mowa w ust. 

5, ma obowiązek zapoznać się z całością niniejszego Regulaminu.  

8. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz wzory deklaracji i oświadczeń dostępne są w 

Biurze Projektu oraz na stronie internetowej: www.przasnysz.pl 

9. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do 

Projektu. 

10. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 

11. Brak uzyskania wszystkich wymaganych w Regulaminie dokumentów oraz danych od 

Kandydata uniemożliwia jego udział w Projekcie i traktowane jest jako rezygnacja z 

udziału w Projekcie. 

12. Komisja Rekrutacyjna w oparciu o złożone dokumenty rekrutacyjne wyłoni ostateczną 

listę Uczestników Projektów. 
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13. Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane do momentu uzyskania wymaganej 

liczby uczestników, tj. 180 osób. 

14. Osoby, które spełnią kryteria uczestnictwa w Projekcie, ale nie zostaną zakwalifikowane 

do uczestnictwa w Projekcie z powodu brak miejsc, zostaną umieszczone na liście 

rezerwowej Uczestników Projektu według kolejności zgłoszeń. 

15. Za złożenie nieprawdziwych oświadczeń lub zatajenie prawdy w dokumentach grozi 

odpowiedzialność karna z przepisu art. 233 Kodeksu karnego. 

16. Decyzja o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu do udziału w Projekcie zostanie 

przekazana kandydatowi, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

pisemnie. 

17. Kandydat zakwalifikowany do udziału w Projekcie otrzyma informację o dacie szkolenia 

z wybranego przez siebie modułu. 

18. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.  

 

§ 5 

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Uczestnik Projektu składając zgłoszenie udziału w Projekcie oświadcza, że akceptuje 

wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym w ramach 

Projektu, akceptując miejsce i termin, które wyznaczy Organizator Projektu. 

3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących na 

poszczególnych etapach realizacji Projektu. 

4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do poddania się badaniom ewaluacyjnym Projektu 

przed rozpoczęciem szkolenia oraz po jego zakończeniu. 

5. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do uzupełnienia wszelkiej dokumentacji związanej z 

realizacją Projektu, w tym w szczególności do podpisywania list obecności, potwierdzeń 

odbioru materiałów szkoleniowych, cateringu oraz innych dokumentów wskazanych 

przez Organizatora Projektu, a związanych z realizacją Projektu.  

6. Warunkiem ukończenia szkolenia oraz otrzymania certyfikatu jest uzyskanie 100% 

frekwencji na zajęciach oraz wypełnienie obowiązków uczestnika Projektu, o których 

mowa w niniejszym Regulaminie. 

7. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do informowania Koordynatora Projektu o każdej 

zmianie danych osobowych, w tym danych dotyczących miejsca zamieszkania. 

8. Rezygnacja Uczestnika z udziału w szkoleniu możliwa jest tylko w ważnych, 

uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. 
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9. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 8, winno być dostarczone do Biura Projektu 

najpóźniej na 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Oświadczenie należy dostarczyć do 

Biura Projektu osobiście, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej (liczy się 

data wpływu oświadczenia do Biura Projektu). 

10. W przypadku gdy Uczestnik Projektu zrezygnuje z udziału w Projekcie, na jego miejsce 

przyjmowany jest pierwszy kandydat z listy rezerwowej.  

11. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w 

Projekcie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu 

oraz naruszenia zasad współżycia społecznego. W przypadku wykluczenia Uczestnika z 

udziału w Projekcie odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 10. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Ochronę danych osobowych reguluje załącznik nr 2 do Regulaminu. 

2. Regulamin obowiązuje od dnia jego podpisania w całym okresie realizacji Projektu. 

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. 

Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia 

zawarte w Umowie o powierzenie grantu nr 10/80/FPGP/2018 z dnia 21.09.2018 r. 

oraz we wniosku o powierzenie grantu „Podniesienie kompetencji cyfrowych 

mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach działania 3.1 „Działania 

szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Program Operacyjny Polska 

Cyfrowa na lata 2014 – 2020. 

5. Osobom, które nie zakwalifikowały się do udziału w Projekcie nie przysługuje 

odwołanie. 

6. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są: 

1) Deklaracja udziału w Projekcie (załącznik nr 1 do Regulaminu); 

2) Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym

odbiorcy ostatecznego (załącznik nr 2 do Regulaminu); 

3) Dane uczestnika indywidualnego otrzymującego wsparcie w ramach projektu 

(załącznik nr 3 do Regulaminu); 

4) Formularz zgłoszeniowy do Projektu (załącznik nr 4 do Regulaminu) 

5) Oświadczenie o niepełnosprawności (załącznik nr 5 do Regulaminu), składane 

przez osoby niepełnosprawne. 

 

 


