
   

 

  

 

 

 
REGULAMIN PROJEKTU  

„Świętokrzyska giełda kwalifikacji językowych” 
nr projektu RPSW.08.04.03-26-0002/17 

w ramach 
  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 
Działanie 8.4 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyska giełda kwalifikacji 
językowych”, realizowanym na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne 
społeczeństwo, Działanie 8.4 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych 
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 01.05.2018 r. do 30.06.2019 r.  
4.  Biuro Projektu „Świętokrzyska giełda kwalifikacji językowych” mieści się przy ul. Gimnazjalna 1, 26-052 Nowiny. 
5.  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu 

państwa na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego w Kielcach, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej.  

6. W ramach projektu wsparciem zostanie objęte 180 osób dorosłych  w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach  
(80% grupy docelowej) oraz 50 lat i więcej (20% grupy docelowej) w tym minimum 108 kobiet, które wykazują 
największą lukę kompetencyjną w zakresie języka angielskiego i z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem 
kwalifikacji w obszarze języka angielskiego w wieku 25 lat i więcej, pracujących, uczących się lub zamieszkujących  
(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt obejmuje ostatecznych 
odbiorców wsparcia z terenu min. 2 gmin KOF. Dodatkowo minimum 20% grupy docelowej będą stanowiły osoby  
z niepełnosprawnościami. 

 
§ 2 

Rekrutacja do projektu. 
I. Informacje ogólne. 

 
1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji. 
2. Rekrutacja będzie otwarta, bezpośrednia, rzetelna, bezstronna, sformalizowana, prowadzona na terenie KOF w trybie 

ciągłym od 01.05.2018 r. do 31.08.2018 r. (lub krócej w przypadku osiągnięcia 100% uczestników przewidzianych  
w projekcie).   

3. Lista rezerwowa zostanie uruchomiona w przypadku rezygnacji co najmniej 10% uczestników z listy podstawowej 
4. Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu w procesie rekrutacji: 

a) Formularz rekrutacyjny,  
b) Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej,   
c) Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach EFS 
d) Orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych. 
e) Wypełniony test sprawdzający posiadaną wiedzę. 
f) Zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych. 

  
 
  

II. Kryteria uczestnictwa w projekcie 
 

1. Profil Uczestnika Projektu: 
Projekt skierowany jest do 180 osób dorosłych w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach  
(80% grupy docelowej) oraz 50 lat i więcej (20% grupy docelowej) w tym minimum 108 kobiet, które wykazują największą 
lukę kompetencyjną w zakresie języka angielskiego i z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem kwalifikacji  



   

 

  

 

 

w obszarze języka angielskiego w wieku 25 lat i więcej, pracujących, uczących się lub zamieszkujących (w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego) na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt obejmuje ostatecznych odbiorców wsparcia 
z terenu min. 2 gmin KOF. Dodatkowo minimum 20% grupy docelowej będą stanowiły osoby  
z niepełnosprawnościami. 
2. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest: 
a) spełnienie wymogów formalnych. 
b) zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie kompletu dokumentów listownie lub osobiście w siedzibie Biura 
Projektu: 

 Formularz rekrutacyjny,  
 Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej,   
 Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach EFS 
 Orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych. 
 Wypełniony test sprawdzający posiadaną wiedzę. 
 Zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych. 

Dokumenty dostępne są na podstronie www, w siedzibie Biura Projektu i u Specjalisty ds. organizacyjnych. 
c) pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną. 
4. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. O zakwalifikowaniu decyduje Komisja 
Rekrutacyjna. 

 
III. Etapy rekrutacji do projektu 

1.Rekrutacja będzie otwarta, bezpośrednia, rzetelna, sformalizowana, bezstronna i prowadzona na terenie KOF w trybie 
ciągłym od 01.05.2018 r. do 31.08.2018 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.  
3. Za rekrutację odpowiadać będzie Kierowniczka Projektu. W przypadku problemów z rekrutacją Kierowniczka Projektu 
zorganizuje nabór dodatkowy a w rekrutację zaangażowany zostanie cały personel projektu i rekruter zewnętrzny. 
4. 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 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. 
b)selekcji merytorycznej (na podstawie formularza zgłoszeniowego), która będzie odbywać się na podstawie przyznanych 
punktów: 

 Posiadane wykształcenie : ISCED1 – 10pkt., ISCED2 – 8pkt., ISCED3 – 6pkt., ISCED4 – 4pkt., ISCED5 – 2pkt., ISCED6 
– 0pkt. 

 Sytuacja zawodowa: bierni zawodowo - 10 pkt., długotrwale bezrobotni – 8pkt., bezrobotni – 6pkt., pracujący 
 -  4pkt., 

 Kryteria premiujące – Kobiety, osoby niepełnosprawne , osoby w wieku 50lat i więcej - + 5 pkt, 
4. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów, z zastrzeżeniem osiągnięcia wskaźników 
realizacji celu. 
5. Uczestnicy projektu wypełnią formularz potrzeb oraz test językowy w celu określenia poziomu kompetencji językowych 
i zakwalifikowania się do odpowiedniej grupy zajęciowej, z uwzględnieniem barier zdiagnozowanych w badaniu własnym, 
w celu zapewnienia uczestnikom decyzyjności na temat ostatecznego kształtu projektu  
6. W przypadku takiej samej liczby punktów o miejscu na listach decydują kryteria premiujące, następnie kolejność zgłoszeń. 
Listy dostępne w biurze projektu i na stronie www. Osoby zakwalifikowane, będą poinformowane 
telefonicznie/listownie/mailowo. 
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 



   

 

  

 

 

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. 

 
 

§ 3 
Zakres wsparcia 

1. W ramach projektu będą prowadzone następujące zadania: 

 Wysokiej jakości szkolenia uzyskiwania kwalifikacji z zakresu języka angielskiego dla 180 uczestników 
projektu, 
 
- poziom A1 - 120 h, 15 grup po 12 osób 
- poziom A2 – 120h, 15 grup po 12 osób 
 

2. 15 grup po 12 osób weźmie udział w szkoleniach z zakresu języka angielskiego, zgodnie ze zdiagnozowanymi 
potrzebami osób z grupy docelowej. Na każdą grupę przypadnie 240 godzin szkoleń. Szkolenia będą prowadzone  
w wymiarze 2 spotkań w tygodniu po 3 godziny ( przerwa 15 min. Po 2 godzinach). 

 
 Po każdym poziomie proces walidacji i certyfikacji zewnętrznej potwierdzającej zdobycie określonego 

poziomu biegłości językowej dla 180 uczestników projektu – TELC/równoważny (tj.np. TOEIC/TGLS) 
 
 

3.  Szkolenia zakończą się uzyskaniem certyfikatów językowych VCC zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia   
Językowego. 

§4 
Organizacja wsparcia 

1. Szkolenia realizowane będą na terenie KOF. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkoleń i zajęć oraz miejsca szkolenia. 

Uczestnicy o zmianach będą informowani na bieżąco. 
3. Własnoręcznym podpisem każdy uczestnik potwierdza także otrzymanie materiałów szkoleniowych przewidzianych  

w projekcie oraz zaświadczenie o ukończeniu poszczególnych szkoleń.  
4. Uczestnicy projektu mają możliwość ubiegania się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub nad osobą zależną 

(240 godzin dla 30% uczestników projektu)  
5. Uczestnicy w ramach projektu otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci materiałów szkoleniowych, tj. 2 podręczniki,  

2 ćwiczenia (A1 i A2), długopis, teczka, zeszyt. 
§5 

Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną 

W projekcie „Świętokrzyska giełda kwalifikacji językowych” liczba Uczestników, którzy mogą skorzystać ze zwrotu kosztów 
opieki nad dzieckiem/osobą zależną jest ograniczona i może go otrzymać jedynie 30% UP (54 uczestniczek/uczestników 
projektu),czyli średnio 3 osoby z każdej grupy szkoleniowej uczestniczących w szkoleniu językowym pod nazwą 
„Wysokiej jakości szkolenia uzyskiwania kwalifikacji z zakresu języka angielskiego.” 
 W przypadku złożenia większej ilości wniosków o przyznanie wsparcia decydować będzie  kolejność złożenia kompletu 
dokumentów do zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną. 
Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną wypłacany będzie w wysokości średnio 15,00 zł brutto za godzinę 
opieki, jednakże w kwocie nie wyższej niż połowa zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
Za osobę zależną uznaje się osobę wymagającą stałej opieki ze względu na stan zdrowia lub wiek, połączoną więzami 
rodzinnymi lub powinowactwem z osobą wnioskującą lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym. (Art. 
2 ust. 1 pkt. 21 Ustawy o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy). 
 
Uczestnik projektu ma prawo do uzyskania zwrotu kosztów opieki tylko nad jednym dzieckiem.  



   

 

  

 

 

Refundacji podlegają koszty: 
 Opieki nad dzieckiem poniesione z tytułu: 
 opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, żłobku w czasie korzystania ze wsparcia  

w ramach Projektu; 
 opłaty za opiekę nad dzieckiem świadczoną w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną, która nie 

jest spokrewniona ze zleceniodawcą ani z dzieckiem zleceniodawcy (dotyczy następujących stopni pokrewieństwa: 
rodzic, babcia, dziadek, rodzeństwo) i nie zamieszkuje pod tym samym adresem, co zleceniodawca. 

 Opieki nad osobą zależną z tytułu: 
 opłaty za pobyt w instytucji uprawnionej do sprawowania opieki nad osobą zależną; 
 opłaty za opiekę nad osobą zależną zawartej z osobą fizyczną, która nie jest  

spokrewniona ze zleceniodawcą ani osobą zależną (dotyczy następujących stopni pokrewieństwa: rodzic, babcia, 
dziadek, rodzeństwo). 

Uczestnik Projektu ubiegający się o uzyskanie prawa do zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną musi złożyć 
następujące dokumenty:  
 wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną;  
 dokument poświadczający ponoszenie kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem/osobą zależną: 
 potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy oraz rachunku lub faktury lub zaświadczenie za pobytu 

dziecka/osoby zależnej w instytucji opiekuńczej, 
 w przypadku zawarcia przez Uczestnika Projektu umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem kopię umowy cywilnoprawnej z opiekunem/ką, 
 potwierdzenie dokonania zapłaty za pobyt dziecka/osoby zależnej w instytucji opiekuńczej za dany okres opieki 

oraz w przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną potwierdzenie dokonania zapłaty przez 
Uczestnika Projektu wynagrodzenia opiekunowi/ce za dany okres opieki. Jeżeli była płatność gotówką, opiekun/ka 
własnoręcznie powinien potwierdzić na rachunku otrzymanie wynagrodzenia. 

W przypadku nieobecności Uczestnika Projektu w zajęciach zwrot kosztów opieki nie przysługuje.  
Zwrot kosztów będzie przelewany na podany we wniosku rachunek bankowy Uczestnika Projektu niezwłocznie po 
weryfikacji i zatwierdzeniu przesłanego kompletu dokumentów.  
 

§6 
Uprawienia i obowiązki Uczestnika Projektu 

1.  Uczestnicy Projektu zobowiązani są do: 
- regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 
- potwierdzanie uczestnictwa każdorazowo na liście obecności, 
- wypełniania ankiet i testów (weryfikujących postęp w nauce) związanych z realizacją projektu i monitoringiem 

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

mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie. 
5. Uczestnik zobowiązany jest do uczestniczenia we wszystkich zadeklarowanych formach wsparcia szkolenie służące 

nabyciu/podwyższeniu kwalifikacji zawodowych,  
6. 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.  
 

§7 
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. 

 
 



   

 

  

 

 

§8 
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.  
 

§ 9 
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 02.05.2018 r. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian 
do Regulaminu. Aktualny regulamin organizator umieszczać będzie na podstronie internetowej projektu 
 

 

 

 

 

  
 


