Regulamin rekrutacji w ramach projektu
„Mazowiecka Akademia Kompetencji Językowych i Komputerowych
dla mieszkańców województwa mazowieckiego”
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§1
Przepisy ogólne
Regulamin określa zasady rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu
„Mazowiecka Akademia Kompetencji Językowych i Komputerowych” o numerze
RPMA.10.02.00-14-4837/16-00.
Projekt, o którym mowa w § 1 punkt 1 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego, Priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2
Kompetencje kluczowe osób dorosłych.
Projektodawcą jest JP Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-696), przy ul.
Pankiewicza 3 we współpracy z Partnerem Projektu Softronic Sp. z o.o, ul. Jana Matejki 65
A/1, 60-771 Poznań
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a. projekcie – należy przez to rozumieć projekt nr 09.06.02-30-143/13., realizowany
przez JP Solutions Sp. z o.o.,
b. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji w ramach projektu
„„Mazowiecka Akademia Kompetencji Językowych i Komputerowych”
o numerze RPMA.10.02.00-14-4837/16-00.
c. Projektodawcy – należy przez to rozumieć JP Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (00-696), przy ul. Pankiewicza 3, która jest właścicielem Szkoły Językowej
„Centrum Europy” oraz Softronic sp. z o.o., ul. Jana Matejki 65A/1, 60 – 771 Poznań
d. Biurze projektu – należy przez to rozumieć biuro projektu mieszczące się przy ul.
Pankiewicza 3,
e. Beneficjencie Ostatecznym – należy przez to rozumieć osobę bezpośrednio
korzystającą z udzielonego wsparcia, czyli uczestniczącą w kursie językowym (240H)
oraz przystępującą do egzaminu TELC A2 lub uczestniczącą w kursie komputerowym
(150H) oraz przystępującą do egzaminu ECDL.

§ 2 Beneficjenci Ostateczni
1. Beneficjentami Ostatecznymi projektu mogą być osoby pracujące i zamieszkałe na terenie
województwa mazowieckiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, decydujący jest adres
zamieszkania, a nie - zameldowania), w wieku od 25 do 64 roku życia, które z własnej
inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem
kwalifikacji i umiejętności, pod warunkiem że w dniu przystępowania do projektu spełniają
następujące kryteria:
a. posiadają wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, zawodowe,
średnie bez matury, średnie z maturą lub inne, które spełnia definicję niskich
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kwalifikacji opisanych w dokumentacji konkursowej. Osoby z wykształceniem
wyższym nie mogą być uczestnikami projektu.
b. ich udział w projekcie przyczyni się do realizacji celów określonych we wniosku
o dofinansowanie projektu,
c. są w wieku 25-64 lat,
d. mieszkają na terenie województwa mazowieckiego,
e. nie uczestniczyły w tożsamych szkoleniach finansowanych z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki w latach 2013-2015.
2. Każdy Beneficjent Ostateczny może wziąć udział tylko w jednym kursie językowym lub
komputerowym
§ 3 Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie
1. Kwalifikacja na szkolenia i podpisywanie umów rozpocznie się w dniu 1. stycznia 2017 roku i
potrwa do momentu zakwalifikowania do projektu 507 osób, w tym minimum 285 kobiet i
222 mężczyzn, na szkolenia językowe 192 osoby, w tym minimum 120 kobiet; na szkolenia
komputerowe 315 osób: w tym minimum 165 kobiet.
2. Chęć uczestnictwa w projekcie należy zgłaszać telefonicznie, mailowo lub osobiście w biurze
projektu.
3. W przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie przewyższy
trzykrotnie liczbę miejsc lub gdy liczba osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie,
zatrudnionych w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy), przewyższy trzykrotnie limit
20% miejsc, Projektodawca ma prawo wstrzymać przyjmowanie zgłoszeń, odpowiednio od
wszystkich osób lub osób zatrudnionych w danym miejscu pracy.

§ 4 Kwalifikacja do projektu
1. Spośród otrzymanych zgłoszeń Projektodawca dokona wyboru osób, które zostaną
zaproszone do udziału w projekcie kierując się poniższymi kryteriami:
a. miejsce zamieszkania – na terenie województwa mazowieckiego, pierwszeństwo
mają osoby zamieszkałe na terenach wiejskich
b. wiek – powyżej 50. roku życia
c. kwalifikacje – niskie kwalifikacje językowe i komputerowe,
d. płeć – do projektu powinno zostać zakwalifikowanych minimum 285 kobiet,
e. zatrudnienie – pierwszeństwo mają osoby będące bez zatrudnienia
f. niepełnosprawność – pierwszeństwo mają osoby z orzeczoną niepełnosprawnością
2. Wybrane osoby zostaną poinformowane drogą elektroniczną lub telefonicznie o możliwości
uczestnictwa w projekcie.
3. Każda osoba, która wysłała formularz rekrutacyjny, po otrzymaniu informacji, o której mowa
w § 4 punkt 2, może zrezygnować z uczestnictwa w projekcie.
4. Osoby, które zdecydują się przystąpić do projektu są zobowiązane do podpisania umowy oraz
przestrzegania zasad udziału w szkoleniach.
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5. Osoby, dla których zabraknie miejsca na kursach językowych, zostaną wpisane na listę
rezerwową. Osoby z listy rezerwowej będą zapraszane do uczestnictwa w projekcie w
przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej.
6. Decyzje Projektodawcy dotyczące kwalifikacji osób do projektu są ostateczne i nie podlegają
odwołaniu.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Projektodawca.
2. Regulamin jest podawany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie
internetowej projektu oraz udostępnienie w Biurze projektu.
3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

Projekt jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

