REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE
Projekt „AKADEMIA KWALIFIKACJI”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany przez Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „INWENCJA”,
na podstawie Umowy nr RPPK.09.05.00-18-0023/17-00
zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE
DZIAŁANIE 9.5. PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB DOROSŁYCH W FORMACH POZASZKOLNYCH

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „INWENCJA”
realizuje projekt partnerski o numerze RPPK.09.05.00-180023/17 pod tytułem „AKADEMIA KWALIFIKACJI”.
Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr
RPPK.09.05.00-18-0023/17-00 zawartej z Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020 Oś IX. Jakość edukacji i kompetencji w
regionie, Działanie 9.5. Podnoszenie kompetencji osób
dorosłych w formach pozaszkolnych.
Projekt jest współfinansowany ze środków UE – Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Zasięg terytorialny Projektu: województwo podkarpackie.
Okres
realizacji
projektu:
od
01.06.2018r.
do
30.06.2019r.
Niniejszy Regulamin określa kryteria i zasady rekrutacji oraz
uczestnictwa w projekcie.
§2
CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych 193 osób
dorosłych (19K, 174M) uczących się, pracujących lub
zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego
poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach do końca VI 2019r.
§3
GRUPA DOCELOWA
Projekt skierowany jest do 193 osób (19K, 174M) z obszaru
województwa podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych
uczących się, pracujących lub zamieszkujących na obszarze
województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
w przypadku innych podmiotów – posiadającą na obszarze
województwa
podkarpackiego
jednostkę
organizacyjną),
zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem
lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności osoby
starsze i o niskich kwalifikacjach (stanowiący co najmniej 60%
ogółu grupy docelowej).
§4
GŁÓWNE FORMY WSPARCIA
Projekt przewiduje realizację następujących zadań
–
przeprowadzenie szkoleń kończących się egzaminem zewnętrznym
z zakresu:
1. Dostępu linowego w systemie IRATA (certyfikat IRATA):
− Dostęp liniowy w systemie IRATA LEVEL 1,
− Dostęp liniowy w systemie IRATA LEVEL 2 DIRECT ENTRY.
2. Badań nieniszczących (certyfikat zgodnie z normą PN-EN
ISO/IEC 17024:2012 oraz EN 9712:2012):
− Badania wizualne VT (1+2),
− Badania penetracyjne PT (1+2),
− Badania magnetyczno-proszkowe MT (1+2),
− Badania ultradźwiękowe UT (1+2).
3. Spawania (certyfikat zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC
17024:2012 oraz PN-EN ISO 9606-1:2012):
a) Spawanie stopień I:
−
MAG,
−
TIG,

−
111 (elektryczne),
−
136 (proszkowe).
b) Spawanie stopień II:
−
MAG,
−
TIG,
−
111 (elektryczne),
−
136 (proszkowe),
−
311 (gazowe).
c) Spawanie stopień III:
−
MAG,
−
TIG,
−
111 (elektryczne),
−
136 (proszkowe),
−
311 (gazowe).
4. Obsługi urządzeń transportu bliskiego (certyfikat UDT):
−
Obsługa suwnic,
−
Obsługa wózków,
−
Operator wciągników,
−
Operator wciągarek,
−
Operator podestu ruchomego.
5. Obsługi dronów (certyfikat ULC):
−
VLOS (Visual Line of Sight),
−
BVLOS (Byond Visual Line of Sight),
−
INS (instruktorskie).
§5
KRYTERIA REKRUTACJI
1.

Ogólne kryteria dostępu: wszystkie kryteria rekrutacyjne będą
sprawdzane podczas weryfikacji formalnej dokumentów
rekrutacyjnych.
2. Formalne kryteria rekrutacji (wymagane spełnienie
łącznie wszystkich kryteriów; ocena 0/1, tj. spełnia/nie
spełnia):
− przedłożenie
kompletu
poprawnie
uzupełnionych
dokumentów rekrutacyjnych w wersji pełnokolorowej
(zaparafowana każda strona);
− osoby dorosłe mające w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie
ukończony 18 r.ż.;
− osoby z obszaru województwa podkarpackiego (w przypadku
osób
fizycznych
uczących
się,
pracujących
lub
zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych
podmiotów – posiadającą na obszarze województwa
podkarpackiego jednostkę organizacyjną).
3. Premiowane kryteria rekrutacji:
− osoby powyżej 50 r. ż. (od dnia 50 urodzin) – 2 pkt;
− osoby o niskich kwalifikacjach posiadające wykształcenie na
poziomie ISCED 3 włącznie zgodnie z ISCED 2011 (dotyczy
braku wykształcenia, wykształcenia: podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego) – 2 pkt.
4. Pomocnicze kryteria rekrutacji:
− kolejność zgłoszeń (każdemu zgłoszeniu zostanie nadany
numer).
Kryteria rekrutacji uwzględniają zasadę równych szans
i niedyskryminacji, w tym płci i dostępności dla osób
niepełnosprawnych.
Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście w
Biurze Projektu w poniedziałki w godzinach od 10:00 do 18:00,
oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 lub

przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru lub
z koniecznością późniejszego dostarczenia oryginałów.

mailowo

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły od 01.06.2018r. do
30.06.2019r. w trybie, o którym mowa w §7 niniejszego
Regulaminu.
§6
KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Uczestnikami działań, które zostaną przeprowadzone w
ramach Projektu mogą być wyłącznie osoby, które łącznie
spełniają następujące warunki:
a. zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie na podstawie
§ 5;
b. wypełniły, podpisały i dostarczyły do Biura Projektu
Formularz Rekrutacyjny (dostępny w Biurze Projektu)
stanowiący załącznik 1 niniejszego Regulaminu nie później
niż na 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia wsparcia;
c. podpisały upoważnienie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych, na podstawie oświadczenia uczestnika
Projektu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
d. Podpisały deklarację uczestnictwa w Projekcie oraz niniejszy
Regulamin, oraz oświadczenie oceny stanu zdrowia.
e. Posiadają co najmniej 4 miesięczna potwierdzoną przez
weryfikatora (np. właściciel firmy, kontroler jakości, inżynier
spawalnik) praktykę we wnioskowanej metodzie badań
(dotyczy Kandydatów na szkolenia z zakresu badań
nieniszczących metodami VT 1+2, MT 1+2 oraz PT 1+2.)
f. Posiadają co najmniej 12 miesięczną potwierdzoną przez
weryfikatora (np. właściciel firmy, kontroler jakości, inżynier
spawalnik) praktykę we wnioskowanej metodzie badań
(dotyczy Kandydatów na szkolenia z zakresu badań
nieniszczących metodą UT 1+2.)
g. Potwierdzenia o których mowa w § 6 ust 1. pkt e, pkt f wraz z
wnioskiem o certyfikację należy dostarczyć najpóźniej w
pierwszym dniu szkolenia do Organizatora szkolenia tj.
Centrum Szkolenia i Doradztwa MENTOR Edyta
Materowska ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło.
h. Niedopełnienie obowiązku o którym mowa w § 6 ust 1. pkt g
skutkować będzie skreśleniem osoby z listy Uczestników
Projektu.
2. Osoba spełniająca kryteria udziału w Projekcie zostanie
zobligowana do podpisania Deklaracji Uczestnictwa
w Projekcie stanowiącej załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu
z dniem przystąpienia do wsparcia.
3. W projekcie zaplanowano częściową odpłatność Uczestników
Projektu – wkład własny w wysokości 10% wartości wybranego
przez Uczestnika Projektu szkolenia – wpłata na konto
bankowe Beneficjenta musi zostać zrealizowana przed
rozpoczęciem udziału we wsparciu przez Uczestnika Projektu
(potwierdzone przez dostarczenie do Biura Projektu przed
rozpoczęciem wsparcia potwierdzenia wysłania przelewu).
Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, Oddział w
Rzeszowie,
35-315 Rzeszów, al. Kopisto 8, 35-315 Rzeszów
Nr konta: PL 26 9101 0003 2015 0002 4833 0004
4. Nominalna wartość odpłatności przez Uczestników Projektu
jest równa:
−
IRATA I – 270,00 zł
−
IRATA II – 500,00 zł
−
Badania nieniszczące VT - 450,00 zł
−
Badania nieniszczące PT – 450,00 zł
−
Badania nieniszczące MT – 450,00 zł
−
Badania nieniszczące UT – 1055,00 zł
−
Spawanie stopień I MAG – 275,00 zł
−
Spawanie stopień I TIG – 240,00 zł
−
Spawanie stopień I 111 – 275,00 zł
−
Spawanie stopień I 136 – 275,00 zł
−
Spawanie stopień II MAG – 280,00 zł
−
Spawanie stopień II TIG – 280,00 zł
−
Spawanie stopień II 111 – 305,00 zł
−
Spawanie stopień II 136 – 305,00 zł
−
Spawanie stopień II 311 – 305,00 zł
−
Spawanie stopień III MAG – 300,00 zł
−
Spawanie stopień III TIG – 280,00 zł
−
Spawanie stopień III 111 – 310,00 zł
−
Spawanie stopień III 136 – 310,00 zł
−
Spawanie stopień III 311 – 310,00 zł

−
−
−
−
−
−
−
−
5.

1.

6.

7.

8.

9.

Obsługa suwnic – 110,00 zł
Obsługa wózków – 110,00 zł
Operator wciągników – 110,00 zł
Operator wciągarek – 110,00 zł
Operator podestu ruchomego – 100,00 zł
VLOS - 290,14 zł
BVLOS - 733,28 zł
INS - 810,27 zł
Dokumenty rekrutacyjne niekompletne lub posiadające
uchybienia formalne w postaci: nie wypełnienia wszystkich
wymaganych pól formularza, braku podpisów, braku parafek,
dostarczenie dokumentów w wersji achromatycznej (czarnobiałej) lub monochromatycznej (skala szarości) bądź braku
załączników będą mogły zostać uzupełnione i/lub
poprawione przez Kandydata/-kę jednokrotnie w terminie do
3 dni roboczych od dnia otrzymania (za pośrednictwem
adresu e-mail wskazanego w Formularzu rekrutacyjnym i/lub
telefonicznie) przez Kandydata/-kę informacji z wykazem
uchybień formalnych. Nie złożenie uzupełnień i/lub poprawek
formalnych w wyznaczonym terminie w sposób prawidłowy
i kompletny skutkować będzie odrzuceniem Formularza
rekrutacyjnego z przyczyn formalnych.
Uczestnik projektu oświadcza, że bierze udział w szkoleniach
organizowanych
w
ramach
Projektu
na
własną
odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw
i ryzyka wynikających z charakteru tych szkoleń, które mogą
polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia oraz innych
wynikających z ułomności zdrowotnych Uczestnika Projektu
np. zawał, omdlenie etc.
W czasie trwania szkoleń organizowanych w ramach Projektu
„Akademia Kwalifikacji” obowiązuje bezwzględny zakaz
spożywania alkoholu oraz innych substancji odurzających, pod
rygorem bezwzględnego wykreślenia z listy uczestników
projektu oraz obciążeniem Uczestnika Projektu kosztami
szkolenia.
Uczestnicy projektu, którzy pojawią się na szkoleniu w stanie
wskazującym na spożycie alkoholu lub innych substancji
odurzających, zostaną bezwzględnie skreśleni z listy
uczestników projektu oraz obciążeniem Uczestnika Projektu
kosztami szkolenia.
Warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność nie mniejsza
niż 80% godzin szkolenia.
§7
ZAKWALIFIKOWANIE DO PROJEKTU

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Beneficjent zastrzega, iż samo wypełnienie i złożenie
Dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne
z przyjęciem do Projektu.
O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje suma
punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.
W cyklach miesięcznych tworzone będą listy rankingowe oraz
listy rezerwowe. Listy tworzone będą spośród osób, które w
danym miesiącu przedłożą komplet prawidłowo wypełnionych
dokumentów
rekrutacyjnych.
Formularze
zostaną
uszeregowane oparciu o uzyskane punkty, w kolejności
malejącej.
Możliwa będzie rekrutacja uzupełniająca na podstawie list
rezerwowych.
Wszystkie osoby aplikujące do projektu będą na bieżąco
informowane o spełnianiu lub nie spełnianiu kryteriów udziału
w projekcie (telefonicznie i mailowo).
W przypadku rezygnacji lub skreślenia Kandydata/-ki z listy
rankingowej, jej miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy
rezerwowej (lub kolejna w przypadku nie wyrażenia zgody na
uczestnictwo w Projekcie przez osobę zajmującą pierwsze
miejsce na liście rezerwowej).
Do skreślenia Kandydata/-ki z listy rankingowej może dojść w
przypadku niedopełnienia formalności, o których mowa w
Regulaminie lub w przypadku podania przez Kandydata/-kę
nieprawdziwych danych, złożenia fałszywych oświadczeń itp.
Uczestnik Projektu zakwalifikowany na szkolenia z zakresu
obsługi dronów zostanie w ramach Projektu obligatoryjnie
skierowany na badania lotniczo–lekarskie (z wyłączeniem UP,
którzy posiadają ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie).
Uczestnik Projektu, który nie podda się badaniom o których
mowa § 7 ust 8, lub nie uzyska pozytywnej opinii lekarza
orzecznika tj. nie uzyska orzeczenia lotniczo-lekarskiego
zostanie skreślony z listy Uczestników Projektu.

10. UP o których mowa w § 7 ust 9 zostaną zobowiązani do zwrotu
kosztów o równowartości należności jakie Partner Projektu
poniósł kierując UP na badania.
11. Zwrot kosztów o których mowa § 7 ust 10 nastąpi nie później
niż 10 dni roboczych od wyznaczonej przez Partnera Projektu
daty badań lotniczo-lekarskich dla danego UP. Dane do
przelewu oraz kwota zostaną przesłane przez Partnera na adres
e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym osobom
zobligowanym do tej zapłaty niezwłocznie po powzięciu
informacji o zaistnieniu tej konieczności.
12. Decyzja
Fundacji
Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego
„INWENCJA” działającego w partnerstwie z Centrum
Naukowo-Technologicznym Systemów Bezzałogowych Sp.
z o.o. jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.
§8
ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Z ważnej przyczyny Uczestnik może wycofać się z udziału
w Projekcie, do którego został zakwalifikowany, przed
złożeniem przez niego upoważnienia o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych oraz deklaracji uczestnictwa
w Projekcie.
Dopuszcza się wycofanie Uczestnika z Projektu w terminie
późniejszym w przypadku sytuacji losowej, która musi zostać
potwierdzona odpowiednią dokumentacją.
Uczestnicy mają obowiązek zgłoszenia na piśmie do
Beneficjenta informacji o rezygnacji z udziału w projekcie.
W przypadku wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału
w Projekcie w trakcie trwania projektu, Beneficjent może
żądać, aby Uczestnik przedłożył zaświadczenie lekarskie lub
inne dokumenty usprawiedliwiające wycofanie lub rezygnację
danego Uczestnika.
Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika
Projektu z listy uczestników w przypadku naruszenia przez
Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad
współżycia społecznego.
Wobec osoby skreślonej z listy uczestników projektu z powodu
naruszenia niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia
społecznego stosuje się sankcje wymienione w pkt. 7
niniejszego paragrafu
W przypadku nieusprawiedliwionego wycofania, rezygnacji
Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie Beneficjent może
obciążyć Uczestnika Projektu kosztami jego uczestnictwa
w Projekcie.
Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest
współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu
Społecznego, w związku z czym na Beneficjencie spoczywa
szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe, zgodne
z założonymi celami, wydatkowanie.

temat realizowanych zadań w Projekcie, realizacji projektu,
wypełniania ankiet dotyczących monitorowania przebiegu
wsparcia oraz satysfakcji z uczestnictwa w Projekcie.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.

4.
5.

Zapisy niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa
polskiego.
W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją
Regulaminu, interpretacji wiążącej dokonuje Beneficjent.
Kwestie sporne nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane
będą przez Beneficjenta, a w przypadku braku porozumienia,
właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy
siedzibie Beneficjenta
Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo dokonywania
zmian w niniejszym Regulaminie.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na
stronie internetowej Beneficjenta.

Załączniki do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie:
1. Formularz Rekrutacyjny – załącznik nr 1
2. Oświadczenie Uczestnika Projektu – załącznik nr 2
3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 3
Oświadczam, że zapoznałam się z Regulaminem rekrutacji
i udziału w projekcie i akceptuję zawarte w nim zapisy.

§9
PROCES MONITORINGU I OCENY
Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Uczestnicy podlegają
procesowi monitoringu, mającego na celu ocenę skuteczności
działań podjętych w ramach Projektu.
W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i ewaluacji
Uczestnicy Projektu są zobowiązani do udzielania informacji na

1

……….………………………………………………
CZYTELNY podpis Kandydata/-ki1

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej/ osoby ubezwłasnowolnionej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej rodzica/prawnego opiekuna.

