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Formularz zgłoszeniowy – umowa nr ………/………../………. 

Projekt: „ECDL START dla mazowieckich kadr!”, nr projektu: POKL.09.06.02-14-308/14 współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 

Priorytet IX, Działanie 9.6, Poddziałanie 9.6.2. 

DANE PERSONALNE 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

PESEL  Wiek  

Wykształcenie 

Brak   

Podstawowe   

Gimnazjalne   

Ponadgimnazjalne   

Pomaturalne   

Wyższe  

ADRES ZAMIESZKANIA 

Miejscowość  Ulica   

Nr domu  Nr lokalu   

Województwo  Powiat   

Gmina   

Kod pocztowy  Poczta  

Obszar zamieszkania Miejski  Wiejski   

Telefon komórkowy lub stacjonarny 

** 

 

Adres e-mail   

ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż zamieszkania)  

Miejscowość  Ulica   

Nr domu  Nr lokalu   

Województwo  Powiat   

Kod pocztowy  Poczta  

INFORMACJE DODATKOWE O UCZESTNIKU 

Sytuacja na rynku pracy* 

Osoba pracująca 

Zatrudniony na umowę o pracę  

Zatrudniony na umowę zlecenie  

Zatrudniony na umowę o dzieło  

Zatrudniony* w tym samozatrudniony  

w tym zatrudniony w administracji publicznej  

w tym zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie  

w tym zatrudniony w średnim 

przedsiębiorstwie 

 

w tym zatrudniony w małym przedsiębiorstwie  

w  tym zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie  

w tym zatrudniony w organizacji pozarządowej  

 Osoba nieaktywna zawodowo (niezarejestrowana w urzędzie pracy) 

 w tym osoba ucząca się lub kształcąca  
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(*) – w odpowiednim wierszu proszę wpisać „tak”                                  (**) - obowiązkowe 

DECYZJA REKRUTACYJNA (wypełnia Beneficjent projektu) 

Data rozpoczęcia udziału w projekcie   

Data zakończenia udziału w projekcie   

Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z 

zaplanowaną ścieżką uczestnictwa  

 

Powód wycofania się z proponowanej formy wsparcia   

Kandydat/ka spełnia wymogi kwalifikacyjne/nie spełnia wymogów kwalifikacyjnych warunkujących 

uczestnictwo w projekcie.  

  

  

 

………………………                                                        …....................................... 

       data                                                                      podpis osoby przyjmującej formularz  

  

Spełnione kryteria strategiczne dot. rekrutacji*:  

  

o Osoby z co najwyżej wykształceniem średnim (30pkt)  

o Osoby +50  (20pkt)  

o Osoby mieszkające w małych miejscowościach (20pkt.)  

o Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zawodowych (5pkt.)  

o Przeprowadzony test kwalifikujący- niskie kompetencje ICT (40pkt.)  

  

  

Łącznie: …………… /115 pkt.                    …........................................................                                                     

                                                              podpis Specjalisty ds. rekrutacji i spraw finansowych 

Opieka nad dziećmi do lat 7 lub 

opieka nad osobą zależną 

  

Osoba należąca do mniejszości 

narodowej lub etnicznej 

  

Migrant   

Osoba niepełnosprawna   

 

Potwierdzam zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym- umowie i 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych pracownikom Lean Tech Robert Markowiak oraz 

Trol InterMedia sp. z o.o. sp. k. pracującym przy realizacji Projektu : „ECDL START dla mazowieckich kadr!”, 

zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997, z późn. zmianami. Jednocześnie deklaruję 

dobrowolnie wolę udziału w Projekcie, jeśli zostanę zakwalifikowany/a.  

                    

………………………....                                                               .............................................. 

miejscowość i data                                                                  czytelny podpis kandydata/ki  
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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„ECDL START dla mazowieckich kadr!” 

 

I. Postanowienia Ogólne  

1. W regulaminie określone są zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ECDL START dla mazowieckich 

kadr!” realizowanym przez Lean Tech Robert Markowiak oraz Trol InterMedia sp. z o.o. sp.k. .  

2. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

(EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie 

kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości jeżyków obcych.  

3. Projekt realizowany jest w terminie od 01.09.2014 r. do 30.09.2015 r.  

4. Projekt swym zasięgiem obejmuje województwo mazowieckie.  

5. Biuro Projektu znajduje się we Wiskitki, ul. Kościuszki 25, 96-315 Wiskitki 

 

II. Cele projektu  

1. Celem projektu jest podniesienie, dostosowanie kwalifikacji 200 osób pracujących oraz pozostających bez 

zatrudnienia (uczących się)  w wieku 18 -64 lata do końca września 2015 r.  

2. Osiągnięcie celów ma zostać zrealizowane poprzez:  

o udział w Szkoleniu ECDL Start (60 godzin lekcyjnych / osobę),  

3. Udział w projekcie jest bezpłatny i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

III. Rekrutacja  

1. Rekrutacja rozpoczyna się wraz z akcją promocyjną projektu od września 2014 r.  

2. W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które w chwili przystąpienia do projektu spełniają łącznie następujące 

kryteria:  

o wiek 18-64 lata,  

o uczestniczące w kursie z własnej inicjatywy,  

o osoby zatrudnione lub  

o osoby pozostające bez zatrudnienia (uczące się),  

o osoby zamieszkałe (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na terenie województwa mazowieckiego,  

o są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w 

obszarach umiejętności ICT.  
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3. W projekcie nie mogą uczestniczyć:  

o osoby zarejestrowane jako bezrobotne,  

o osoby zarejestrowane i opłacające składki w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

o osoby, które w przeszłości korzystały ze szkoleń w ramach projektu POKL 9.6. Poddziałania 9.6.1; 9.6.2; 

9.6.3 

 

4. Osoby zgłaszające się do udziału w Projekcie powinny dostarczyć w momencie zgłoszenia następujące 

dokumenty:  

o formularz zgłoszeniowy,  

o deklarację uczestnictwa w projekcie,  

o upoważnienie do przetwarzanie danych osobowych,  

o zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku osób pracujących.  

 

   Wyżej wymienione dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej www.ecdl2.dobrakadra.pl 

lub w Biurze Projektu we Wiskitki, ul. Kościuszki 25, 96-315 Wiskitki.  

5. Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w Projekcie zostanie podjęta na podstawie spełnienia 

kryteriów rekrutacyjnych określonych w pkt. III pkt. 2 Regulaminu.  

6. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób cykliczny. Przed rozpoczęciem każdej grupy szkoleniowej Specjalista 

ds. rekrutacji i spraw finansowych dokona ostatecznego wyboru osób do projektu. W sytuacji większej liczby 

zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.  

7. Osoby będą informowane o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie telefonicznie, mailowo lub listownie.  

8. Uczestnik może, z ważnych przyczyn osobistych zrezygnować z udziału w projekcie, w ciągu 5 dni od daty 

otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie. Rezygnację należy złożyć pisemnie, na 

wzorze Oświadczenia o rezygnacji z uczestniczenia w projekcie, udostępnionym na stronie internetowej 

projektu oraz w Biurze Projektu we Wiskitki. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie 

zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.  

9. W przypadku rezygnacji z własnej winy po rozpoczęciu udziału w projekcie uczestnik zobowiązuje się do 

zwrotu kosztów swojego uczestnictwa. Wyliczone proporcjonalnie koszty udziału zobowiązuję się zwrócić w 

terminie 14 dni od dnia rezygnacji na wskazane przez realizatora konto bankowe. Przerwanie udziału w 

projekcie z powodu: choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, wyjątkowych zdarzeń losowych (np. 

śmierć najbliższej rodziny) nie powoduje konieczności zwrotu kosztów.  

 

IV. Świadczenia dodatkowe dla uczestników  

1. Materiały dydaktyczne na szkolenia ECDL Start.  
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V. Obowiązki uczestnika projektu  

1. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązują się uczestniczyć w min. 80% czasu zajęć, potwierdzając 

swoją obecność oraz przystąpić do egzaminu. 

 

VI. Postanowienia końcowe  

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta/ Realizatora projektu w 

oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i 

przepisy kodeksu cywilnego.  

2. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje przez okres realizacji projektu.  

  

  

  

  

   ………………………………                                                                   …............................... 

       miejscowość i data                                                                           czytelny podpis 


