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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 

do projektu Informacje uTajnione 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Projekt pt. Informacje uTajnione nr RPPK.09.03.00-18-0146/20 realizowany jest przez CDG PRO Sp. 

z o. o. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.09.03.00-18-0146/20-00 z dnia 

21.07.2020r. podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IX Jakość 

edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze 

TIK i języków obcych. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego.  

3. Obszarem realizacji projektu jest województwo podkarpackie.  

4. Biuro projektu mieści się w siedzibie Beneficjenta CDG PRO Sp. z o. o. pod adresem Świlcza 145 B, 

36-072 Świlcza i jest czynne w dni robocze w godzinach 7:30-11:30. 

5. Okres realizacji projektu: od 02.11.2020 r. do 31.12.2021 r. 

6. Niniejszy Regulamin określa kryteria i zasady procesu rekrutacji do projektu. 

§2 

DEFINICJE 

Definicje używane w ramach niniejszego Regulaminu każdorazowo oznaczają: 

1. Projekt: oznacza projekt Informacje uTajnione realizowany przez CDG PRO Sp. z o. o. 

2. Beneficjent: oznacza CDG PRO Sp. z o.o. z/s w Świlczy 145 B, 36-072 Świlcza. 

3. Biuro projektu: oznacza siedzibę Beneficjenta mieszczącą się pod adresem: Świlcza 145 B, 36-072 

Świlcza.  

4. Kandydat/kandydatka – oznacza osobę fizyczną w wieku 25 lat i więcej z obszaru woj. 

podkarpackiego (uczy się, pracuje lub zamieszkuje na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego), zainteresowaną z własnej inicjatywy nabyciem, uzupełnieniem lub 

podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych, która należy do grupy docelowej 

projektu i złożyła dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami). 

5. Uczestnik/uczestniczka – oznacza kandydata/kandydatkę, który/a zostanie zakwalifikowany/a do 

udziału w Projekcie i rozpocznie udział w Projekcie w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

6. Osoba z niepełnosprawnościami – oznacza osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 511), a także osobę z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 

sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882, z późn. zm.). 

7. Osoba o niskich kwalifikacjach - oznacza osobę posiadającą wykształcenie na poziomie do ISCED 3 

włącznie. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części 

dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich projektach inwestycyjnych. 

Wykształcenie ponadgimnazjalne (poziom ISCED 3): ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego 

i przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia 

umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki na tym poziomie 

zwykle pomiędzy 15, a 16 rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3 z reguły kończą się 12 lub 13 lat 

po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest 

to okres 12 lat.  Poziom uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu przystąpienia do projektu.  
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8. Dzień/dni - ilekroć w dokumencie mowa jest o dniach, rozumie się przez to dni robocze, jeśli nie 

wskazano inaczej. Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszego dokumentu nie są dni ustawowo wolne 

od pracy określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 2015r., poz. 

90), ani soboty. 

9. Formularz rekrutacyjny – wniosek aplikacyjny, który po wypełnieniu należy złożyć wraz 

z niezbędnymi załącznikami w terminie i miejscu podanym w ogłoszeniu o naborze, aby przystąpić do 

projektu. 

10. Indywidualny Numer Kandydata (INK) – indywidualny numer nadany w momencie złożenia 

dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatkę/kandydata. 

11. Kompetencja - to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji 

zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie 

kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria 

i metody ich weryfikacji; Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących 

etapów: a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do 

objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie, b) ETAP II – 

Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form wsparcia i zrealizowany w projekcie standard wymagań, 

tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych. 

Sposób (miejsce) definiowania informacji wymaganych w etapie II powinien zostać określony przez 

instytucję organizującą konkurs/ przeprowadzającą nabór projektów. c) ETAP III – Ocena – 

przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia 

udzielanego danej osobie, d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III 

(ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu 

wsparcia udzielanego danej osobie. Nabycie kompetencji potwierdzone jest uzyskaniem dokumentu 

zawierającego wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji. 

12. Kompetencje cyfrowe (kompetencje w zakresie TIK) - definiowane jako zdolność do: 

a) przetwarzania (wyszukiwania, oceny, przechowywania) informacji; b) komunikacji (wchodzenia 

w cyfrowe interakcje, dzielenia się informacjami, znajomość netykiety i umiejętność zarządzania 

cyfrową tożsamością); c) tworzenia cyfrowej informacji (w tym również umiejętność programowania 

i znajomość zagadnień praw autorskich); d) zachowania bezpieczeństwa (ochrony cyfrowych urządzeń, 

danych, własnej tożsamości, zdrowia i środowiska); e) rozwiązywania problemów (technicznych, 

identyfikowania sytuacji, w których technologia może pomóc, bycia kreatywnym z użyciem technologii, 

identyfikowania luk w zakresie kompetencji); f) obsługi komputera i programów komunikacji cyfrowej. 

13. Kwalifikacja - to określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie 

się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie 

zostało sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do 

certyfikowania (Definicja kwalifikacji zgodna z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. 

o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 2153, z późn. zm.). 

§ 3 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU 

1. Grupę docelową projektu będzie stanowić 250 osób w wieku 25 lat i więcej (od dnia 25 urodzin), 

które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego (w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego), zainteresowanych z własnej inicjatywy nabyciem, uzupełnieniem 

lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych, wykazujących 

największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK oraz posiadających największe potrzeby w dostępie 

do edukacji, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób, 

które uczestniczą/uczestniczyły w podobnym wsparciu/ w innym projekcie finansowanym 
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z Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności w ramach poprzednich edycji konkursu 

w Działaniu 9.3.  

2. Osoby o niskich kwalifikacjach posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3, osoby w wieku 50 

lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny będą 

stanowić co najmniej 40% ogólnej liczby osób uczestniczących w Projekcie (co najmniej 100 osób, 

które spełniają przynajmniej jeden z powyższych warunków). 

3. Osoby, których miejsce zamieszkania to Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, 

Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola lub Tarnobrzeg  (miasta średnie lub miasta 

średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze) będą stanowić co najmniej 25% ogólnej liczby 

osób uczestniczących w projekcie (co najmniej 63 osoby).  

4. Osoby należące do grup preferowanych podczas rekrutacji otrzymają dodatkowe punkty 

premiujące tj.: 

a) osoby o niskich kwalifikacjach posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie, 

b) osoby w wieku 50 lat i więcej, 

c) osoby z niepełnosprawnościami,  

d) rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny, 

e) osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego miasta średnie lub miasta 

średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, 

f) osoby zatrudnione w administracji publicznej lub ochronie zdrowia, 

g) osoby pełniące służbę, będące członkiem lub osobą zatrudnioną w ramach systemu 

ratowniczego (np. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy, Państwowe Ratownictwo Medyczne), 

policji, siłach zbrojnych. 

5. Uczestnikiem/uczestniczką projektu nie może być osoba, która: 

a) nie należy do grupy docelowej projektu; 

b) uzyskała negatywny wynik w teście wstępnym (sprawdzającym posiadany przez 

kandydata/kandydatkę podstawowy lub średniozaawansowany poziom kompetencji 

ramowych TIK); 

c) jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą; 

d) równolegle uczestniczy lub uczestniczyła w podobnym wsparciu/ w innym projekcie 

finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności w ramach poprzednich 

edycji konkursu w Działaniu 9.3; 

e) nie zapoznała się i nie zaakceptowała treści niniejszego Regulaminu rekrutacji uczestników. 

§4 

FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE 

1. Projekt zakłada realizację grupowego wsparcia szkoleniowego w formie zdalnej dla 

uczestników/uczestniczek projektu z zakresu bezpieczeństwa w obszarze TIK, zakończonego 

egzaminem i umożliwiającego uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji cyfrowych do 

31.12.2021r.  

2. Rodzaje szkoleń do wyboru (1h rozumiana jako godzina lekcyjna = 45 min): 

1) Kurs kwalifikacyjny: ECDL/VCC: moduł IT SECURITY + moduł RODO (32 h = 16h + 16h) 

PROGRAM - e-Kurs kompetencyjny z zakresu bezpieczeństwa w obszarze TIK: 

• Przeglądanie, szukanie i filtrowanie inf. 

• Ocena informacji 

• Przechowywanie i wyszukiwanie informacji 

• Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji 

• Dzielenie się informacjami i zasobami 
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• Aktywność obywatelska online 

• Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych 

• Netykieta 

• Zarządzanie tożsamością cyfrową 

• Tworzenie treści 

• Integracja i przetwarzanie treści 

• Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji 

• Programowanie 

PROGRAM - moduł IT SECURITY: 

• zabezpieczenie informacji i danych, fizyczne bezpieczeństwo prywatności i kradzieży tożsamości; 

• ochrona komputera, urządzeń i sieci przed szkodliwym oprogramowaniem i nieautoryzowanym 

dostępem; sieć, rodzaje sieci, połączenia sieciowe, zapora sieciowa; 

• przeglądanie Internetu, bezpieczne komunikowanie się przez Internet; 

• bezpieczeństwo komunikacji online, wiadomości e-mail i komunikacji w czasie rzeczywistym; 

• tworzenie kopii zapasowej danych i przywracanie danych z kopii, bezpieczne przechowywanie 

danych i urządzeń. 

PROGRAM - moduł RODO: 

• dane osobowe i ich ochrona; 

• przesłanki, cele i zakres ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej (RODO); 

• prawo przetwarzania danych; 

• prawa osób, których dane dotyczą i sposoby ich zapewniania; 

• polityki i metody działania organizacji; 

• reagowanie na naruszenia danych; 

• konsekwencje nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych. 

2) Kurs kwalifikacyjny: Bezpieczeństwo informacji - ISO 27001 Audytor wewnętrzny (24h): 

PROGRAM - e-Kurs kompetencyjny z zakresu bezpieczeństwa w obszarze TIK: 

• Przeglądanie, szukanie i filtrowanie inf. 

• Ocena informacji 

• Przechowywanie i wyszukiwanie informacji 

• Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji 

• Dzielenie się informacjami i zasobami 

• Aktywność obywatelska online 

• Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych 

• Netykieta 

• Zarządzanie tożsamością cyfrową 

• Tworzenie treści 

• Integracja i przetwarzanie treści 

• Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji 

• Programowanie 

PROGRAM - ISO 27001 Audytor wewnętrzny 
• Norma ISO/IEC 27001 - wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji; 

• Norma ISO/IEC 27001 - wymagania Systemu Zabezpieczeń; 

• cele i ramy działania audytu wewnętrznego; 

• program audytów; 

• planowanie audytu Systemu Zarządzania; 

• planowanie audytu skuteczności zabezpieczeń; 
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• przebieg audytu Systemu Zarządzania; 

• przebieg audytu skuteczności zabezpieczeń; 

• raport z audytu i dalsze postępowanie. 

3) Kurs kompetencyjny: Cyberbezpieczeństwo (24h) 

PROGRAM - e-Kurs kompetencyjny z zakresu bezpieczeństwa w obszarze TIK: 

• Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji 

• Dzielenie się informacjami i zasobami 

• Aktywność obywatelska online 

• Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych 

• Netykieta 

• Zarządzanie tożsamością cyfrową 

• Tworzenie treści 

• Integracja i przetwarzanie treści 

• Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji 

• Programowanie 

PROGRAM - Cyberbezpieczeństwo 

• budowa i zasada działania komputera; 

• systemy operacyjne; 

• bazy danych; 

• sieci komputerowe; 

• tożsamość; 

• ochrona prywatności; 

• ślady pozostawione w cyfrowym świecie; 

• zagrożenia podczas pracy on-line; 

• cyberprzemoc; 

• sexting; 

• gry on-line; 

• phishing; 

• bezpieczny e-mail; 

• bezpieczna praca na urządzeniu mobilnym; 

• praca w obcej sieci WiFi; 

• bezpieczeństwo fizycznych urządzeń mobilnych; 

• scam; 

• odczytywanie danych z kart zbliżeniowych; 

• prawne i etyczne problemy treści pobranych z internetu; 

• zabezpieczanie komputera; 

• szkodliwe oprogramowanie; 

• kryptografia; 

• postępowanie gdy jestem ofiarą cyberataku; 

• zasady „cyberhigieny”. 

4) Kurs kompetencyjny: Techniki Hackingu i Cyberprzestępczości – wprowadzenie do hackingu 

w praktyce (24h) 

PROGRAM - e-Kurs kompetencyjny z zakresu bezpieczeństwa w obszarze TIK: 

• Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji 

• Dzielenie się informacjami i zasobami 

• Aktywność obywatelska online 
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• Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych 

• Netykieta 

• Zarządzanie tożsamością cyfrową 

• Tworzenie treści 

• Integracja i przetwarzanie treści 

• Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji 

• Programowanie 

PROGRAM -Techniki Hackingu i Cyberprzestępczości – wprowadzenie do hackingu w praktyce 

• fingerprinting - informacje uzyskiwane z sieci Internet; 

• Google Hacking; 

• skanowanie urządzeń w sieci; 

• ataki na systemy operacyjne; 

• ataki na bazy danych; 

• ataki na przeglądarki internetowe; 

• ataki na formaty plików; 

• fałszowanie śladów w zaatakowanym systemie; 

• odczyt danych z szyfrowanych partycji Truecrypt; 

• port knocking; 

• podsłuchiwanie transmisji nieszyfrowanych - ruch http; 

• podsłuchiwanie transmisji szyfrowanych - ruch HTTPS; 

• ARP Spoofing; 

• DNS Spoof; 

• budowa serwera TOR; 

• ataki na sieci bezprzewodowe; 

• ataki na WPS; 

• ataki na WEP; 

• ataki na WPA/WPA2; 

• ataki z użyciem tęczowych tablic; 

• ataki z użyciem akceleracji graficznej. 

3. Każdy/a uczestnik/uczestniczka projektu otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej 

oraz instrukcje korzystania z platformy e-learningowej. 

4. Każdy uczestnik/ uczestniczka projektu otrzyma dostęp do e-Kursu kompetencyjnego z zakresu 

bezpieczeństwa w obszarze TIK na platformie e-learningowej zawierającego materiały teoretyczne 

do samodzielnego przyswojenia, dostęp do platformy e-learningowej umożliwiającej 

przeprowadzenie praktycznych warsztatów komputerowych w formie zdalnej w wymiarze 

godzinowym określonym dla programu szkolenia (z uwzględnieniem przerw) oraz dostęp do 

egzaminu zewnętrznego. 

5. W tematykę szkoleń zostaną włączone zagadnienia dotyczące ochrony środowiska w firmie. 

6. Kandydat/kandydatka może aplikować tylko na jedno wybrane szkolenie. Beneficjent nie 

dopuszcza możliwości zmiany wybranego szkolenia po złożeniu formularza rekrutacyjnego. 

7. Szkolenie jest częściowo odpłatne. Od uczestnika/uczestniczki projektu wymagane będzie 

wpłacenie wkładu własnego w wysokości 415,00 zł/osoboszkolenie. 

8. Szkolenia będą realizowane w grupach maksymalnie 10-osobowych, w formie zdalnej 

z wykorzystaniem platformy e-learningowej, w dni robocze - popołudniami, w weekendy.  

9. Beneficjent dopuszcza zmianę formy szkolenia ze zdalnej na stacjonarną po odwołaniu okresu 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz okresu obowiązywania stanu epidemii. 
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§ 5 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE 

1. Na dokumenty rekrutacyjne składają się: 

a) formularz rekrutacyjny; 

b) załączniki do formularza rekrutacyjnego; 

c) inne dokumenty stanowiące źródło weryfikacji kwalifikowalności kandydata/tki do Projektu 

np. orzeczenie o niepełnosprawności. 

2. Do formularza rekrutacyjnego należy dołączyć dokumenty stanowiące źródło weryfikacji 

spełniania przez kandydata/kandydatkę kryteriów premiujących, w tym1: 

a) osoba z niepełnosprawnościami: 

- kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 

wydanego przez uprawniony organ; 

b) rodzic posiadający Kartę Dużej Rodziny: 

- kserokopia Karty Dużej Rodziny; 

c) osoba zatrudniona w administracji publicznej lub ochronie zdrowia: 

- aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem 

dokumentów w rekrutacyjnych; 

d) osoba pełniąca służbę, będąca członkiem lub osobą zatrudnioną w ramach systemu 

ratowniczego (np. KSRG, PRM), policji, siłach zbrojnych: 

- aktualne zaświadczenie o pełnieniu służby/członkostwie/zatrudnieniu w ramach systemu 

ratowniczego (np. KSRG, PRM), policji lub siłach zbrojnych wydane nie wcześniej niż miesiąc 

przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych. 

3. Dokumenty rekrutacyjne należy przygotować w formie elektronicznej i przedłożyć w formie 

wydruku lub wypełnić odręcznie czytelnym pismem wraz z czytelnymi podpisami kandydata/ 

kandydatki. 

4. Niedostarczenie powyższych dokumentów w terminie naboru wyznaczonym przez Beneficjenta 

jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i skutkuje odrzuceniem kandydata/ 

kandydatki z udziału w projekcie. 

5. Kserokopie załączonych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem 

poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, 

aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem kandydata/kandydatki lub opatrzone na stronie 

napisem „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony …”, aktualną datą oraz własnoręcznym 

podpisem kandydata/kandydatki. 

§ 6 

REKRUTACJA 

1. Rekrutacja odbędzie się w ramach minimum dwóch naborów do projektu w okresie styczeń - 

wrzesień 2021r. 

2. W ramach pierwszego naboru zostanie zakwalifikowanych do udziału w projekcie do  125 osób, w 

ramach kolejnych naborów co najmniej 125 osób. Łącznie do udziału w projekcie zostanie 

zakwalifikowanych 250 osób. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej z udziału w projekcie 

Beneficjent dopuszcza możliwość zakwalifikowania osoby z listy rezerwowej lub przeprowadzenia 

rekrutacji uzupełniającej. 

3. Rekrutacja w ramach każdego naboru będzie przeprowadzona w sposób zapewniający otwarty 

nabór kandydatów/kandydatek, bezstronność i przejrzystość procesu rekrutacji, zgodnie z zasadą 

 
1 jeśli dotyczy 
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równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasadą 

równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasadą zrównoważonego rozwoju. Wybór 

uczestników/uczestniczek do projektu będzie odbywać się zgodnie z niniejszym Regulaminem 

rekrutacji uczestników w oparciu o formularz rekrutacyjny wraz załącznikami. Beneficjent 

zweryfikuje wstępną listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie zgodnie z zapisami § 3 

pkt. 2, 3 i zgodnie z założeniami projektu zastrzega sobie prawo do przeniesienia kandydatów na 

listę rezerwową, a tym samym przyznania pierwszeństwa udziału w projekcie osobom o niskich 

kwalifikacjach posiadających wykształcenie do poziomu ISCED 3, osobom w wieku 50 lat i więcej, 

osobom z niepełnosprawnościami, rodzicom posiadającym Kartę Dużej Rodziny, osobom 

zamieszkującym miasta średnie lub miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze. 

4. Informacje o wszystkich etapach realizacji projektu, ostatecznych terminach naboru, ich zmianie, 

przedłużeniu lub zakończeniu rekrutacji umieszczane będą na stronie internetowej projektu: 

https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-

doradcze/it/ oraz dostępne będą w biurze projektu. 

5. Rekrutacja do projektu będzie jednoetapowa (złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz ich ocena 

formalna i merytoryczna): 

a) ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH 

1) Warunkiem przystąpienia do projektu jest prawidłowe wypełnienie formularza rekrutacyjnego 

wraz z załącznikami na wzorach udostępnionych przez Beneficjenta i dostarczenie ich wraz 

z innymi dokumentami wymienionymi w § 5 niniejszego Regulaminu. 

2) Termin naboru zostanie podany do publicznej wiadomości co najmniej 10 dni roboczych przed 

rozpoczęciem rekrutacji na stronie internetowej: https://www.cdgpolska.pl/projekty-

dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/it/. 

3) Każdy nabór rekrutacyjny do projektu będzie trwać 5 dni roboczych. W przypadku braku 

wystarczającej liczby kandydatów/kandydatek do projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo 

do przedłużenia naboru lub przeprowadzenia dodatkowego naboru.  Beneficjent dopuszcza 

możliwość skrócenia naboru, kiedy liczba złożonych formularzy rekrutacyjnych przekroczy 

o minimum 50% planowaną dla naboru liczbę miejsc. Planowana dla naboru liczba miejsc 

wynosi 125 miejsc w pierwszym naborze i co najmniej 125 miejsc w kolejnych naborach. 

4) Regulamin rekrutacji uczestników, formularz rekrutacyjny i załączniki będzie można pobrać ze 

strony internetowej projektu https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-

wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/it/ co najmniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem 

naboru lub otrzymać w biurze projektu. Formularz rekrutacyjny będzie udostępniony w wersji 

edytowalnej do uzupełnienia elektronicznego. 

5) Dokumenty rekrutacyjne będzie można złożyć osobiście, pojedynczo w biurze projektu 

w wyznaczonych dniach naboru w godzinach od 7.30 - 11.30 lub przesłać pocztą/kurierem za 

potwierdzeniem odbioru w wyznaczonych dniach naboru (decyduje data nadania ze stempla 

pocztowego) na adres biura projektu, tj. CDG PRO Sp. z o.o. 36-072 Świlcza 145 B. Jedna osoba 

może złożyć/przesłać wyłącznie jeden komplet dokumentów rekrutacyjnych. 

6) W sytuacji osobistego doręczenia dokumentów rekrutacyjnych kandydat/kandydatka otrzyma 

potwierdzenie ich złożenia wraz z nadaniem daty i godziny wpływu. Formularz rekrutacyjny 

zostanie opatrzony indywidualnym numerem kandydata (INK). 

7) W sytuacji doręczenia dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty lub kuriera 

kandydat/kandydatka otrzyma potwierdzenie ich doręczenia wraz z nadaniem daty i godziny 

wpływu. Formularz zostanie opatrzony indywidualnym numerem kandydata.  

8) Dokumenty rekrutacyjne złożone poza terminem naboru podanym na stronie internetowej 

projektu jak również złożone wielokrotnie nie podlegają ocenie w procesie rekrutacji (nie 

https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/it/
https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/it/
https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/it/
https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/it/
https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/it/
https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/it/
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dotyczy dokumentów wycofanych w trakcie rekrutacji - osoba zainteresowana udziałem 

w projekcie, która wycofa dokumenty rekrutacyjne, może je ponownie złożyć w trakcie trwania 

naboru). Data nadania dokumentów rekrutacyjnych potwierdzona datą stempla pocztowego 

nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru. 

9) Beneficjent zastrzega, iż samo wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest 

jednoznaczne z przyjęciem do udziału w projekcie. 

b) OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA 

1) Dokumenty rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej pracownika biura projektu 

w oparciu o kartę oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych stanowiącą załącznik nr 3 do 

formularza rekrutacyjnego. 

2) Ocena formalna będzie dokonana w sposób 0-1 (nie spełnia/spełnia). 

3) W przypadku niespełnienia kryterium formalnego w projekcie kandydat/kandydatka zostanie 

odrzucony/a i nie będzie podlegać ocenie merytorycznej, tj. kiedy: 

− złożone dokumenty rekrutacyjne są niekompletne i/lub niepoprawnie wypełnione 

z zastrzeżeniem ust. 4) niniejszego paragrafu lub zostały złożone w niewłaściwym terminie 

lub miejscu, 

− kandydat/kandydatka nie kwalifikuje się do udziału w projekcie zgodnie z opisem grupy 

docelowej w § 3), 

− kandydat/kandydatka uzyskał/-a negatywny wynik w teście wstępnym (sprawdzającym 

posiadany przez kandydata/kandydatkę podstawowy lub średniozaawansowany poziom 

kompetencji ramowych TIK). 

4) W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w złożonych dokumentach rekrutacyjnych 

kandydat/kandydatka będzie miał/-a możliwość złożenia poprawionej i/lub uzupełnionej 

wersji dokumentów rekrutacyjnych jednokrotnie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od 

daty otrzymania od Beneficjenta informacji w tej sprawie wraz z wykazem uchybień 

formalnych. Do uchybień podlegających poprawie/ uzupełnieniu należy: 

− brak co najmniej jednej strony w formularzu rekrutacyjnym, 

− brak wymaganych załączników do formularza rekrutacyjnego, 

− brak dokumentów stanowiących źródło weryfikacji kwalifikowalności kandydata/ 

kandydatki lub kryteriów premiujących, 

− niepoprawny lub nieczytelny wydruk dokumentów rekrutacyjnych (np. brak oznakowania 

logotypami zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Beneficjenta), 

− brak podpisu na formularzu rekrutacyjnym lub załącznikach, 

− brak potwierdzenia kserokopii za zgodność z oryginałem, 

− niewypełnienie któregokolwiek z pól formularza rekrutacyjnego z zastrzeżeniem danych 

kontaktowych kandydata/kandydatki, których wypełnienie jest obligatoryjne przed 

złożeniem formularza rekrutacyjnego. 

5) Informacje o uchybieniach formalnych będą przekazywane kandydatom/kandydatkom za 

pomocą elektronicznych środków przekazu (mail przesłany na adres e-mail wskazany do 

kontaktu w formularzy rekrutacyjnym). 

6) Uzupełnienia formalne do dokumentów rekrutacyjnych mogą być składane przez 

kandydatów/kandydatki do udziału w projekcie osobiście/pocztą/kurierem do biura projektu. 

7) Niedostarczenie uzupełnionych i/lub poprawionych dokumentów rekrutacyjnych 

w powyższym terminie traktowane będzie jako rezygnację kandydata/kandydatki z ubiegania 

się o udział w projekcie. 



Biuro Projektu: CDG PRO Sp. z o.o. 36-072 Świlcza 145b 

www.cdgpolska.pl|rekrutacja-podkarpacie@cdgpolska.pl 

 

 

 

Strona 10 z 11 
 

8) Beneficjent dopuszcza poprawę przez kandydata/kandydatkę oczywistych omyłek pisarskich 

w złożonych dokumentach rekrutacyjnych.  

9) Decyzja pracownika biura projektu dokonującego oceny formalnej jest ostateczna i nie podlega 

procedurze odwoławczej. 

10) Dokumenty rekrutacyjne prawidłowe pod względem formalnym, zostaną ocenione 

merytorycznie przez pracownika biura projektu w oparciu o kartę oceny merytorycznej 

formularza rekrutacyjnego stanowiącą załącznik nr 4 do formularza rekrutacyjnego. 

11) Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będą oceniane w oparciu o następujące kryteria 

i metodologię: 

- maksymalna łączna liczba punktów do przyznania za kryteria punktowe oceny formularza 

rekrutacyjnego wynosi 8 z czego: 

a) za kryteria formalne maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 1, w tym: 

− osoba, która spełnia kryteria formalne: 1 punkt,  

− osoba, która nie spełnia kryteriów formalnych: 0 punktów;  

b) za kryteria premiujące maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 7, w tym: 

− osoba o niskich kwalifikacjach posiadająca wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie: 

1 punkt, 

− osoba w wieku 50 lat i więcej: 1 punkt, 

− osoba z niepełnosprawnościami: 1 punkt,  

− rodzic posiadający Kartę Dużej Rodziny: 1 punkt, 

− osoba zamieszkująca w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego miasto średnie lub miasto 

średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze: 1 punkt, 

− osoba zatrudniona w administracji publicznej lub ochronie zdrowia: 1 punkt, 

− osoba pełniąca służbę, będąca członkiem lub osobą zatrudnioną w ramach systemu 

ratowniczego (np. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy, Państwowe Ratownictwo Medyczne), 

policji, siłach zbrojnych: 1 punkt. 

12) Decyzja pracownika biura projektu dokonującego oceny merytorycznej jest ostateczna i nie 

podlega procedurze odwoławczej. 

§ 7 

ZAKWALIFIKOWANIE DO PROJEKTU 

1. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje suma punktów uzyskanych z oceny 

merytorycznej formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami. 

2. W przypadku jednakowej liczby uzyskanych punktów decydować będzie kryterium pomocnicze: 

kolejność zgłoszeń (INK). 

3. Dla każdego naboru ułożona zostanie lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie 

z ewentualną listą rezerwową, uszeregowane w kolejności malejącej według przyznanych punktów 

z uwzględnieniem § 6 pkt. 3, które po zanonimizowaniu zostaną opublikowane na stronie projektu. 

4. O wynikach procesu rekrutacji (zakwalifikowanie do projektu/lista rezerwowa/odrzucenie aplikacji) 

kandydatki/ kandydaci zostaną poinformowani pisemnie drogą mailową. 

5. Decyzja Beneficjenta jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. 

6. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie są zobowiązane do podpisania w biurze projektu 

umowy uczestnictwa w projekcie, deklaracji uczestnictwa w projekcie i oświadczenia uczestnika 

projektu w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta. 

7. Niespełnienie przez kandydata/kandydatkę ust. 6 jest równoznaczne z rezygnacją z udziału 

w projekcie i skutkuje odrzuceniem kandydata/ kandydatki oraz możliwością zakwalifikowania do 

udziału w projekcie osoby z listy rezerwowej. 
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8. Po zakończeniu ust. 6 i 7 zostanie utworzona lista osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie 

w ramach danego naboru. Kandydat/kandydatka niezakwalifikowana do udziału w projekcie może 

złożyć dokumenty rekrutacyjne w trakcie kolejnego naboru  (jeśli nadal będzie prowadzona rekrutacja). 

 § 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zapisy niniejszego Regulaminu rekrutacji uczestników podlegają przepisom prawa polskiego. 

2. W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją zapisów niniejszego Regulaminu, interpretacji 

wiążącej dokonuje Beneficjent projektu. 

3. Kwestie sporne nieuregulowane w Regulaminie rekrutacji uczestników rozstrzygane będą przez 

Beneficjenta, a w przypadku braku porozumienia, właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie Sąd 

właściwy siedzibie Beneficjenta. 

4. Beneficjent projektu zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.  

5. Zmiana Regulaminu rekrutacji uczestników obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej 

projektu https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-

doradcze/it/ wraz z informacją o zaistniałej zmianie. 

6. Niniejszy Regulamin rekrutacji uczestników obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie 

internetowej projektu https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-

szkoleniowo-doradcze/it/. 

 

Załączniki do Regulaminu rekrutacji uczestników: 

1. Formularz rekrutacyjny  

2. Deklaracja udziału w projekcie - wzór 

3. Oświadczenie uczestnika projektu - wzór 

4. Umowa uczestnictwa w projekcie – wzór 

 

Świlcza, 22.03.2021r. 
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