
 

                                                                                                                                                          

 
REGULAMIN PROJEKTU  

„Kompetencje językowe przepustką na rynek pracy” 
 nr projektu RPPK.09.03.00-18-0003/16 

w ramach 
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. 
Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych. 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje językowe przepustką na 
rynek pracy” realizowanym na terenie województwa podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i 
kompetencji w regionie.  Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych. 
2. Organizatorem Projektu jest O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 Lublin. 
3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r. 
4.  Biuro Projektu „Kompetencje językowe przepustką na rynek pracy” mieści się przy ul. Poniatowskiego 51, 37-500 

w Jarosławiu. 
5.  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu 

państwa na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą –Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.  
6. W ramach projektu wsparciem zostanie objęte 240 osób dorosłych w wieku 50 lat i więcej (144 kobiety i 96 mężczyzn) 

pozostające bez zatrudnienia (bezrobotni lub bierni zawodowo) zamieszkujący województwo podkarpackie (w 
rozumieniu Kodeksu Cywilnego) z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem 
umiejętności i kompetencji językowych, należących włącznie do grupy: 
• osoby niepełnosprawne(48 osób) 
• osoby pozostające bez zatrudnienia przez minimum 6 ostatnich miesięcy przed przystąpieniem do projektu (min 

80%) 
• minimum 50 % osób stanowią osoby z niskimi kwalifikacjami (z wykształceniem ISCED 3 włącznie) 

 
 

§ 2 
Rekrutacja do projektu. 

I. Informacje ogólne. 
 

1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci oraz niedyskryminacji os. niepełnosprawnych , os. 
w wieku 50 lat i więcej, os. różnych wyznań religijnych itp. 

2. Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona na terenie województwa podkarpackiego w trybie ciągłym od 01.04.2017 r.  
do 30.07.2017 r. (lub krócej w przypadku osiągnięcia 100% uczestników przewidzianych w projekcie).   

3. Organizator Projektu zastrzega sobie brak konieczności tworzenia listy rezerwowej w przypadku, gdy nie zostanie 
zebrana wystarczająca liczba osób do jej utworzenia. 

4. Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu w procesie rekrutacji: 
a) Formularz zgłoszeniowy,  
b) Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej,   
c) Orzeczenie/zaświadczenie o niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych, 
d) Diagnoza potrzeb: test znajomości języka angielskiego, 
e) Zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych, 
f) Ankieta dotycząca potrzeb wdrożenia rozwiązań usprawniających (tylko dla osób niepełnosprawnych), 
g) Ankieta dotycząca sytuacji społeczno – zawodowej. 

  
 
  

II. Kryteria uczestnictwa w projekcie 
 

1. Profil Uczestnika Projektu: 
              W ramach projektu wsparciem zostanie objęte 240 osób dorosłych w wieku 50 lat i więcej (144 kobiety i 96 

mężczyzn) pozostające bez zatrudnienia (bezrobotni lub bierni zawodowo) zamieszkujący województwo podkarpackie 
(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, podniesieniem lub 
uzupełnieniem umiejętności i kompetencji językowych, należących włącznie do grupy: 

 
 



 

                                                                                                                                                          

• osoby niepełnosprawne(48 osób) 
• osoby pozostające bez zatrudnienia przez minimum 6 ostatnich miesięcy przed przystąpieniem do projektu (min 

80%) 
• minimum 50 % osób stanowią osoby z niskimi kwalifikacjami (z wykształceniem ISCED 3 włącznie) 

 
2. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest: 
a) spełnienie wymogów formalnych (status na rynku pracy tj. brak zatrudnienia, zamieszkiwanie na terenie woj. 
podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, wiek 50 lat i więcej) 
b) zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie kompletu dokumentów listownie lub osobiście w siedzibie 
Biura Projektu: 

• Formularz zgłoszeniowy,  
• Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej,   
• Orzeczenie/zaświadczenie o niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych, 
• Diagnoza potrzeb: test znajomości języka angielskiego, 
• Zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych, 
• Ankieta dotycząca potrzeb wdrożenia rozwiązań usprawniających (tylko dla osób niepełnosprawnych), 
• Ankieta dotycząca sytuacji społeczno – zawodowe. 

Dokumenty dostępne są na podstronie www. projektyokcjo.pl/kompetencje-jezykowe-przepustka-na rynek-pracy/ w 
siedzibie Biura Projektu. 
c) pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną. 
3. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. O zakwalifikowaniu decyduje Komisja 
Rekrutacyjna. 

 
III. Etapy rekrutacji do projektu 

1.Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona na terenie województwa podkarpackiego w trybie ciągłym od 01.04.2017 r.  
do 01.07.2017 r. (lub krócej w przypadku osiągnięcia 100% uczestników przewidzianych w projekcie).   
2. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych dokumentów wymienionych  
w §2 ust. I Informacje ogólne, pkt. 4 osobiście do Biura Projektu, przesłać pocztą tradycyjną, lub złożyć na spotkaniu 
informacyjno- rekrutacyjnym. Istnieje również zgłoszenia telefonicznego.  
3. Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikować uczestników do projektu na podstawie: 
a)oceny formalnej: 

• kompletność złożonych dokumentów i danych (wypełnienie wszystkich wymaganych pól, czytelne podpisy, 
kompletność dokumentów rekrutacyjnych), 

• kwalifikowalność do grupy docelowej na podstawie oświadczeń (w przypadku osób niepełnosprawnych  
na podstawie orzeczenia/zaświadczenia o niepełnosprawności), 

Kandydat będzie informowany (pocztą lub telefonicznie) o spełnieniu bądź nie warunków formalnych oraz o ewentualnej 
możliwości jednorazowego uzupełnienia w przypadku braków w dokumentach w ciągu 5 dni. 
b)oceny merytorycznej (na podstawie formularza zgłoszeniowego), która będzie odbywać się na podstawie przyznanych 
punktów: 

✓ ankieta dot. sytuacji  społeczno - zawodowej 0 – 20 pkt. + dodatkowe punkty: 
✓ wykształcenie podstawowe i gimnazjalne + 4 pkt 
✓ wykształcenie ponadgimnazjalne + 2pkt 
✓ osoby pozostające bez pracy ponad ostatnie 12 m-cy +4 pkt; 
✓  przez ostatnie 6 m-cy +2pkt 

 
4. Komisja Rekrutacyjna, będzie się zbierać w momencie zebrania odpowiedniej liczby zgłoszeń jednak nie rzadziej niż raz 
na dwa tygodnie. Wyłoniona zostanie wymagana liczba osób pozwalająca na utworzenie grupy szkoleniowej (12 os.). 
Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokoły z każdego posiedzenia. 

 
5. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów, z zastrzeżeniem osiągnięcia wskaźników 

realizacji celu.  

 
6. W przypadku równej liczby punktów, kobiety i osoby niepełnosprawne będą traktowane priorytetowo.  
7. Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu mniejszej liczby punktów zostaną wpisane na listę 
rezerwową, wykorzystaną w przypadku rezygnacji uczestnika z listy podstawowej (lista rezerwowa będzie stanowiła max. 
10% Uczestników Projektu) 
8.Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są potwierdzić spełnianie kryteriów grupy docelowej oraz danych 
zawartych w formularzu zgłoszeniowym na wzorze dostarczonym przez Organizatora Projektu  
na pierwszych zajęciach. 



 

                                                                                                                                                          

9. Osoby zakwalifikowane do projektu staną się Uczestnikami Projektu po podpisaniu oświadczenia Uczestnika o zgodzie  
na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia potwierdzającego spełnienie kryteriów grupy docelowej. 
10. Za wyłonienie Uczestników Projektu odpowiada Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

• Kierowniczka Projektu, 

• Specjalista ds. Organizacyjnych, 

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do projektu nastąpi w terminie max do 5 dni po posiedzeniu Komisji 

publikacja na stronie www.projektyokcjo.pl/kompetencje-jezykowe-przepustka-na-rynek-pracy/ - informacja 

kandydatów telefonicznie lub pocztą. 

 

 

§ 3 
Zakres wsparcia 

1. W ramach projektu będą prowadzone następujące zadania: 

• Szkolenia podnoszące kompetencje językowe – język angielski dla 240 UP, 
- od poziomu 0 do A2, 240h grupy 12os. 
- od poz.A1 do A2, 120 h, grupa 12os. 
- od poz.A2 do B2, 360h, grupa 12os. 
- od poz.B1 do B2, 240h, grupa 12os. 

Ilość spotkań w zależności od poziomu biegłości językowej [ 1 spotkanie = 4 godziny (po 45 minut), średnio 3 spotkania w 

tygodniu (12 godzin)] 

 

Szkolenia zakończą się uzyskaniem ważnych bezterminowo certyfikatów językowych VCC lub równoważnych zgodnych z 

Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. 

§4 
Organizacja wsparcia 

1. Szkolenia realizowane będą na terenie województwa podkarpackiego, w miejscowościach, gdzie zbierze się 
największa liczba Uczestników Projektu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkoleń i zajęć oraz miejsca 
szkolenia. Uczestnicy o zmianach będą informowani na bieżąco. 

3. Uczestnicy w ramach projektu otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci materiałów szkoleniowych, tj. 
podręczników (+ćwiczenia, płyta CD/DVD). 

4. Własnoręcznym podpisem każdy uczestnik potwierdza także otrzymanie materiałów szkoleniowych 
przewidzianych w projekcie oraz zaświadczenia o ukończeniu poszczególnych szkoleń. (testy i ankiety 
weryfikujące postępy w nauce, po każdych 60 godzinach szkolenia przeprowadzone zostaną testy cząstkowe). 
 

 
§5 

Uprawienia i obowiązki Uczestnika Projektu 
1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do: 

- regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 
- potwierdzania swoim podpisem uczestnictwa każdorazowo na liście obecności, 
- wypełniania ankiet i testów (weryfikujących postęp w nauce) związanych z realizacją projektu i monitoringiem 

jego późniejszych rezultatów, 
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do bieżącego informowania Organizatora Projektu o wszystkich zdarzeniach 

mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie. 
3. Uczestnik zobowiązany jest do uczestniczenia we wszystkich zadeklarowanych formach wsparcia - szkoleniu 

służącemu nabyciu/podwyższeniu kompetencji językowych.  
4. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 80% zajęć szkoleniowych pod rygorem 

skreślenia z listy uczestników. 
5. Uczestnik szkolenia językowego zobowiązany jest przystąpić do egzaminu VCC lub równoważnego zgodnego z 

Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.  
 
 
 
 

http://www.projektyokcjo.pl/kompetencje-jezykowe-przepustka-na-rynek-pracy/%20-%20informacja


 

                                                                                                                                                          

§6 
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnika Projektu zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć  
do Organizatora Projektu pisemną informację o tym fakcie (osobiście, faxem, mailem bądź za pośrednictwem poczty). 

2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie 
pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny.  

3. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika Projektu  z listy uczestników projektu  
w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.  

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników projektu jego miejsce zajmuje pierwsza 
osoba z listy rezerwowej. 

5. Osoby z listy rezerwowej będą przyjmowane do momentu maksymalnie 20% wsparcia, pod warunkiem nadrobienia 
zaległości.  

 
§7 

Zasady monitoringu 
1. Wszyscy Uczestnicy mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów monitoringowych i 

ewaluacyjnych dostarczonych przez Organizatora, w tym ankiet dotyczących oceny i jego rezultatów. 
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udziału w badaniach ewaluacyjnych.  

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
1.   Uczestnik Projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego regulaminu. 
2. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i na podstronie internetowej projektu. 
3.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.04.2017 r. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wniesienia 
zmian do Regulaminu. Aktualny regulamin organizator umieszczać będzie na podstronie internetowej projektu 
 

 

 

 

 

 


