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                                        REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„Kwalifikacyjne kursy zawodowe szansą na nowy zawód!” 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:  

"Kwalifikacyjne kursy zawodowe szansą na nowy zawód!”, Numer naboru: RPZP.08.06.00-IP.02-
32-K35/18 realizowanego przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w 
Szczecinie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2014-2020, Priorytet 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku 
pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie 
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy 
prognozowania umiejętności, dostosowanie programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju 
systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z 
pracodawcami, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz 
uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w 
pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.  

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.  

3. Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.  
4. Projekt jest realizowany na terenie woj. zachodniopomorskiego. 
5. Działania będą realizowane dla uczestników projektu tj. 100 osób (10K, 90M) dorosłych  w wieku 

powyżej 18 roku życia zameldowanych lub mieszkających lub pracujących lub uczących się na 
terenie woj. zachodniopomorskiego (wg Kodeksu cywilnego) zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 
niniejszego regulaminu. 

6. Realizatorem projektu jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny  
w Szczecinie. 

 
§ 2 

SŁOWNIK POJĘĆ  
 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:  
Realizator:  

● Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. 
Instytucja Zarządzająca  

● Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, którego aparatem pomocniczym jest Urząd 
Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej dla 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  2014 – 2020. 
Instytucja Pośrednicząca  

● Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 
 Uczestnik projektu  
● osoba fizyczna dorosła w wieku powyżej 18 roku życia zameldowana/y lub mieszkająca/y lub 
pracująca/y  lub ucząca/ na terenie województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego, nie prowadząca własnej działalności gospodarczej, biorąca udział w 
indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym oraz w kwalifikacyjnych kursach w zawodach 
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elektryk /lub kucharz /lub spawacz TIG/ lub MAG/ lub kursie Programista Aplikacji w języku 
Python zakończonymi egzaminami zewnętrznymi.   
● UE – Unia Europejska,  

● EFS – Europejski Fundusz Społeczny,  

● RPO WZ 2014-2020 -  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2014-2020  

● Strona internetowa projektu – http://www.twp.szczecin.pl/projekty 
 

§ 3 
CEL I ZAŁOŻENIA PROJEKTU  

 
1. Cel szczegółowy RPO WZ 2014-2020 -Wzrost Efektywności kształcenia zawodowego i jego 

dostosowanie do wymogów rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.  
2. Celem głównym projektu jest podniesienie umiejętności i uzyskanie kwalifikacji zawodowych 

potwierdzonych egzaminem zawodowym przez min. 80 (5K, 75M) osób dorosłych 
zamieszkujących na terenie woj. zachodniopomorskiego poprzez wykorzystanie instrumentu 
poradnictwa zawodowego w formie indywidualnych spotkań uczestników projektu z doradcą 
zawodowym i stworzenie Indywidualnego Planu Działania oraz udział w kwalifikacyjny kursach w 
zawodach należących do deficytowych w woj. zachodniopomorskim w okresie od 01.09.2018 do 
31.08.2020.  

3. Projekt przyczyni się do osiągnięcie celu szczegółowego RPO WZ poprzez realizację 
kwalifikacyjnych kursów w zawodach: elektryk, kucharz, spawacz TIG, spawacz MAG, Programista 
Aplikacji w języku Python dla 100 osób (10K, 90M) dorosłych z terenu woj. 
zachodniopomorskiego.  

4. Kursy zawodowe skierowane będą wyłącznie do osób powyżej 18 roku życia z terenu woj. 
zachodniopomorskiego, które z własnej inicjatywy zainteresowane są zdobyciem, uzupełnieniem 
lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych.  

5. Zakłada się iż min.80% uczestników uzyska kwalifikacje  w zawodach należących do deficytowych  
w woj. zachodniopomorskim, co bezpośrednio przyczyni się zwiększenia szans na ich zatrudnienie.  

6. Uczestnik Projektu ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów dojazdów na spotkania doradcze/ 
kursy/ egzamin. Szczegóły zostały określone w odrębnym REGULAMINIE REFUNDACJI KOSZTÓW 
DOJAZDU UCZESTNIKÓW NA INDYWIDUALNE SPOTKANIA DORADCZE/KURS ZAWODOWY/ 
EGZAMIN W RAMACH PROJEKTU „Kwalifikacyjne kursy zawodowe szansą na nowy zawód!”, który 
stanowi załącznik nr 1A do niniejszego Regulaminu Udziału w Projekcie oraz dostępny jest na 
stronie projektu. 

§ 4 
KRYTERIA ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

 
1. Informacje o terminach rekrutacji zostaną ogłoszone na stronach internetowych, tablicach 

informacyjnych TWP OR w Szczecinie. 

2.  Rekrutacja  ciągła przewidziana  jest na okres: 

Ed I od 01.09.2018 r. 
Ed II od 01.04.2019 r. 
Ed III od 01.09.2019 r.  

3. Planuje się organizację trzech informacyjnych spotkań w Szczecinie osobno dla każdej edycji 
kursów. Działanie mające na celu zachęcenie i zmotywowanie do udziału w projekcie, zapoznanie 
z możliwościami, zapewnienie obiektywnej i rzetelnej oceny możliwości udziału w projekcie przez 
każdego uczestnika. Zrekrutowanych zostanie 100 osób (10K, 90M) z woj. zachodniopomorskiego.  

4. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące warunki: 
- być osobą fizyczną dorosłą w wieku powyżej 18 roku życia, 
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- być osobą zameldowaną lub mieszkającą lub pracującą lub uczącą się na terenie województwa  
zachodniopomorskiego, 

-  być osobą, która nie prowadzi własnej działalności gospodarczej. 
5. Personel zarządzający projektu oraz doradca zawodowy przeprowadza rekrutację w tym.: 

przeprowadza proces kwalifikacji uczestników w oparciu o przesłane dokumenty: 

 kwestionariusz, 

 deklarację,  

 oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem projektu  
oraz  

      -    bezpośredni wywiad.  
6. Każdy z kandydatów może otrzymać max. 30 punktów (10 pkt. za kwestionariusz oraz 20 pkt. za 

wywiad przeprowadzony  podczas rozmowy kwalifikacyjnej).  
7. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez kandydatów decydują kryteria premiujące.  
8. Komisja w której skład wchodzi Kierownik projektu, Specjalista ds. finansów oraz doradca 

zawodowy dokonuje weryfikacji poprawności dokumentacji i sporządza listę uczestników 
zakwalifikowanych do projektu.  

9. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, w oparciu o czytelne i jawne zasady. 
Uwzględniać będzie równość szans, w tym równość płci. Rekrutacja umożliwi wszystkim osobom 
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię 
lub światopogląd, orientację seksualną sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa w projekcie. 

10.  Kandydaci zakwalifikowani do udziału zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty oraz 
telefonicznie.   

11.  Kryteria premiujące: 

 mieszkańcy obszarów wiejskich- 10 pkt.  

 mieszkańcy obszarów miejsko-wiejskich – 5 pkt.  

 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności – 10 pkt.  

 osoby w wykształceniem niepełnym podstawowym, podstawowym, gimnazjalnym – 10 pkt. 
12.  Zajęcia realizowane będę w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych 

w związku z powyższym w procesie rekrutacji nie ma żadnych barier związanych z niepe-
łnosprawnością ruchową ewentualnych uczestników.  

13.  Osoby nie zakwalifikowane a spełniające kryteria do projektu zostaną umieszczone na liście 
rezerwowej według malejącej ilości punktów otrzymanych podczas procedury rekrutacji. 
W przypadku rezygnacji Kandydata lub Uczestnika projektu z udziału w projekcie na jego miejsce 
zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.  

14.  Informacja o projekcie zostanie opublikowana na stronie internetowej Wnioskodawcy.  
15.  Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.  
16.  Uczestnik projektu zobligowany jest do regularnego uczestnictwa w całym programie przewi-

dzianym dla danego typu wsparcia, potwierdzonego każdorazowo osobistym podpisem na liście 
obecności.  

17.  Maksymalny limit nieobecności na zajęciach wynosi 20%.  
18.   Realizator może pobierać opłatę za nieuzasadnioną rezygnację z udziału w projekcie.  
19.  Uczestnicy projektu zobowiązani są do przestrzegana regulaminu. 

§ 5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
1. Bieżące informacje na temat zajęć (w tym harmonogramy zajęć) w ramach projektu będą 

dostępne na stronie internetowej TWP OR w Szczecinie.  
2.  Za kontakt z uczestnikami odpowiada personel projektu.  

 
Regulamin zatwierdzono w dniu 01.09.2018 r.  
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