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REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE 
„Weź kwalifikacje w swoje ręce!” 

 
 

§ 1  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. CDG PRO Sp. z o.o. realizuje projekt pod tytułem: 
„Weź kwalifikacje w swoje ręce!”. 

2. Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr 
RPPK.09.05.00-18-0039/17 zawartej z 
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
Oś IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, 
Działanie 9.5. Podnoszenie kompetencji osób 
dorosłych w formach pozaszkolnych. 

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

4. Zasięg terytorialny projektu: województwo 
podkarpackie. 

5. Okres realizacji projektu: od 02.07.2018r. do 
30.06.2019r. 

6. Adres Biura Projektu: 36-072 Świlcza 145b 
7. Niniejszy Regulamin określa kryteria i zasady 

rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie. 

§ 2  
CEL PROJEKTU 

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji 904 osób 
dorosłych (13K), zamieszkujących teren województwa 
podkarpackiego, poprzez uczestnictwo w kursach 
kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie 
stosownych uprawnień do 30.06.2019r. 

§ 3  
GRUPA DOCELOWA 

Projekt skierowany jest do 904 osób (13K) z obszaru 
województwa podkarpackiego (w przypadku osób 
fizycznych uczących się, pracujących lub 
zamieszkujących na obszarze województwa 
podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), 
zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, 
uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji 
zawodowych, w szczególności osób mogących 
wykorzystać zdobyte w ramach projektu kwalifikacje na 
rzecz poprawy jakości życia mieszkańców województwa 
podkarpackiego oraz osób starszych i/lub o niskich 
kwalifikacjach (stanowiących co najmniej 60% ogółu 
grupy docelowej). 

§ 4  
GŁÓWNE FORMY WSPARCIA 

Projekt przewiduje realizację następującego zadania – 
Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych wraz z 
certyfikacją tj. 
1. (P) Kurs pilarza – operatora pilarki łańcuchowej  
2. (HDS) Obsługa żurawia przeładunkowego typu HDS 
3. (PRS) Obsługa podestów ruchomych samojezdnych 
4. (C) Prawo jazdy kat. C 

5. (C+E) Prawo jazdy kat. C+E (tylko E dla osób 
posiadających prawo jazdy kat. C) 

6. (D) Prawo jazdy kat. D (dla osób posiadających 
prawo jazdy kat. C) 

7. (KD) Kwalifikacja wstępna przyspieszona D 
8. (US) Uprawnienia stermotorzysty 

W nawiasach podano skróty od nazw kursów. 
§ 5 

KRYTERIA REKRUTACJI 

1. Ogólne kryteria dostępu:  
Projekt skierowany jest do osób dorosłych z terenu 
województwa podkarpackiego, które z własnej 
inicjatywy zainteresowane są zdobyciem, 
uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji 
zawodowych. 
Wszystkie kryteria rekrutacyjne będą sprawdzane 
podczas weryfikacji formalnej dokumentów 
rekrutacyjnych. 
 

2. Formalne kryteria rekrutacji (wymagane spełnienie 
łącznie wszystkich kryteriów; ocena 0/1, tj. 
spełnia/nie spełnia): 

− przedłożenie kompletu poprawnie uzupełnionych 
dokumentów rekrutacyjnych; 

− osoby dorosłe mające w dniu rozpoczęcia udziału 
w projekcie ukończony 18 r.ż.; 

− osoby z obszaru województwa podkarpackiego (w 
przypadku osób fizycznych uczących się, 
pracujących lub zamieszkujących na obszarze 
województwa podkarpackiego w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego); 

− posiadanie odpowiedniego stanu zdrowia (zgodnie 
z przepisami krajowymi). 

3. Premiowane kryteria rekrutacji: 

− osoby powyżej 50 r. ż. (od dnia 50 urodzin) – 10 
pkt; 

− osoby o niskich kwalifikacjach posiadające 
wykształcenie na poziomie ISCED 3 włącznie 
(zgodnie z ISCED 2011 dotyczy braku 
wykształcenia, wykształcenia: podstawowego, 
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego) – 10 pkt; 

− w przypadku wykorzystania zdobytej w ramach 
projektu kwalifikacji na rzecz poprawy jakości życia 
mieszkańców województwa podkarpackiego – 10 
pkt. 

4. Pomocnicze kryteria rekrutacji: 

− kolejność zgłoszeń (każdemu zgłoszeniu zostanie 
nadany numer). 

Kryteria rekrutacji uwzględniają zasadę równych szans 
i niedyskryminacji, w tym płci i dostępności dla osób 
niepełnosprawnych.  

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można złożyć 
osobiście w Biurze Projektu w poniedziałek w godzinach 
od 10:00 do 18:00, oraz od wtorku do piątku w 
godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą 
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tradycyjną za potwierdzeniem odbioru lub pocztą e-mail 
z koniecznością późniejszego dostarczenia oryginałów. 

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły od 
02.07.2018r. do 30.06.2019r. w trybie, o którym mowa w 
§7 niniejszego Regulaminu. 

§ 6  
KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Uczestnikami działań, które zostaną 
przeprowadzone w ramach projektu mogą być 
wyłącznie osoby, które łącznie spełniają następujące 
warunki: 

− zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie na 
podstawie § 5; 

− dostarczyły do Biura Projektu podpisany 
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie 
(dostępny w Biurze Projektu i na stronie 
internetowej www.cdgpolska.pl) wraz z  
wypełnionym i podpisanym Formularzem 
Rekrutacyjnym, stanowiącymi załączniki do 
niniejszego Regulaminu, nie później niż na 10 dni 
roboczych przed dniem rozpoczęcia udziału w 
projekcie; 

− podpisały upoważnienie o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, na podstawie 
Oświadczenia Uczestnika Projektu oraz Deklarację 
uczestnictwa w projekcie, stanowiące załączniki do 
niniejszego Regulaminu, w dniu rozpoczęcia 
udziału w projekcie 

2. Osoba spełniająca kryteria udziału w projekcie 
zostanie zobligowana do podpisania Oświadczenia 
Uczestnika Projektu oraz Deklaracji uczestnictwa w 
projekcie z dniem przystąpienia do projektu. 

3. W projekcie zaplanowano częściową odpłatność 
Uczestników Projektu – wkład własny w wysokości 
10% wartości wybranego przez Uczestnika Projektu 
kursu – wpłata na konto bankowe Beneficjenta musi 
zostać zrealizowana przez Uczestnika Projektu, 
wraz z dostarczeniem do Biura Projektu 
potwierdzenia wysłania przelewu, przed 
rozpoczęciem udziału we wsparciu (w kursie).  
Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, ul. Rynek 28, 
37-600 Lubaczów 
Nr konta: PL 70 9101 0003 2015 0002 8248 0002 
Tytułem: IMIĘ NAZWISKO UCZESTNIKA (SKRÓT 
KURSU) 

4. Nominalna wartość odpłatności przez Uczestników 
Projektu jest równa: 
1. (P) 166 zł; 
2. (HDS) 110 zł; 
3. (PRS) 100 zł; 
4. (C) 262 zł; 
5. (C+E) 258 zł; 
6. (D) 338 zł; 
7. (KD) 358 zł; 
8. (US) 115,23 zł. 

5. Dokumenty rekrutacyjne niekompletne lub 
posiadające uchybienia formalne w postaci: nie 
wypełnienia wszystkich wymaganych pól 
formularza, braku podpisów, braku parafek, bądź 

braku załączników, będą mogły zostać uzupełnione 
i/lub  poprawione przez Kandydata/-kę jednokrotnie 
w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania 
(za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w 
Formularzu rekrutacyjnym i/lub telefonicznie) przez 
Kandydata/-kę informacji z wykazem uchybień 
formalnych. Nie złożenie uzupełnień i/lub poprawek 
formalnych w wyznaczonym terminie w sposób 
prawidłowy i kompletny skutkować będzie 
odrzuceniem Formularza rekrutacyjnego z przyczyn 
formalnych. 

6. Uczestnik Projektu oświadcza, że bierze udział w 
kursach organizowanych w ramach projektu na 
własną odpowiedzialność z pełną świadomością 
niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z 
charakteru tych kursów, które mogą polegać m.in. na 
ryzyku utraty zdrowia i życia oraz innych 
wynikających z ułomności zdrowotnych Uczestnika 
Projektu np. zawał, omdlenie etc. 

7. W czasie trwania kursów organizowanych w ramach 
projektu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania 
alkoholu oraz innych substancji odurzających, pod 
rygorem bezwzględnego wykreślenia z listy 
uczestników projektu oraz obciążeniem Uczestnika 
Projektu kosztami kursu. 

8. Uczestnicy Projektu, którzy pojawią się na kursie w 
stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych 
substancji odurzających, zostaną bezwzględnie 
skreśleni z listy uczestników projektu oraz obciążeni 
kosztami kursu. 

9. Uczestnik Projektu może wziąć udział w więcej niż 
jednym kursie. 

10. Warunkiem ukończenia kursu jest obecność nie 
mniejsza niż 80% godzin kursu, potwierdzona 
własnoręcznym podpisem na listach obecności. 

11. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do 
przystąpienia do egzaminu w jednym z ustalonych 
terminów w trakcie trwania realizacji projektu, jednak 
nie później niż w ciągu 2 miesięcy od ostatniego dnia 
kursu, w którym uczestniczył. 

12. W przypadku nie spełniania pkt. 11 Beneficjent może 
obciążyć Uczestnika Projektu kosztami egzaminu. 

§ 7  
ZAKWALIFIKOWANIE DO PROJEKTU 

1. Beneficjent zastrzega, iż samo wypełnienie i złożenie 
dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne 
z przyjęciem do projektu. 

2. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje 
suma punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. 

3. W cyklach miesięcznych tworzone będą listy 
rankingowe oraz listy rezerwowe. Listy tworzone 
będą spośród osób,  które w danym miesiącu 
przedłożą komplet prawidłowo wypełnionych 
dokumentów rekrutacyjnych. Formularze zostaną 
uszeregowane w oparciu o uzyskane punkty, 
w kolejności malejącej. 

4. Możliwa będzie rekrutacja uzupełniająca na 
podstawie list rezerwowych. 

5. Wszystkie osoby aplikujące do projektu będą na 
bieżąco informowane o spełnieniu lub nie spełnieniu 
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kryteriów udziału w projekcie (telefonicznie i/lub e-
mail). 

6. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Kandydata/-
ki z listy rankingowej, jego/jej miejsce zajmuje 
pierwsza osoba z listy rezerwowej (lub kolejna w 
przypadku nie wyrażenia zgody na uczestnictwo w 
projekcie przez osobę zajmującą pierwsze miejsce 
na liście rezerwowej). 

7. Do skreślenia Kandydata/-ki z listy rankingowej 
może dojść w przypadku niedopełnienia formalności, 
o których mowa w Regulaminie lub w przypadku 
podania przez Kandydata/-kę nieprawdziwych 
danych, złożenia fałszywych oświadczeń itp. 

8. Decyzja CDG PRO Sp. z o.o. jest ostateczna i nie 
podlega procedurze odwoławczej. 
 

§ 8  
ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Z ważnej przyczyny Uczestnik może wycofać się z 
udziału w projekcie, do którego został 
zakwalifikowany, przed złożeniem przez niego 
upoważnienia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych oraz Deklaracji uczestnictwa w 
projekcie. 

2. Dopuszcza się wycofanie Uczestnika z projektu w 
terminie późniejszym w przypadku sytuacji losowej, 
która musi zostać potwierdzona odpowiednią 
dokumentacją. 

3. Uczestnicy mają obowiązek niezwłocznego 
zgłoszenia na piśmie do Beneficjenta informacji o 
rezygnacji z udziału w projekcie. 

4. W przypadku wycofania lub rezygnacji Uczestnika z 
udziału w projekcie w trakcie jego trwania, 
Beneficjent może żądać, aby Uczestnik przedłożył 
zaświadczenie lekarskie lub inne dokumenty 
usprawiedliwiające wycofanie lub rezygnację danego 
Uczestnika. 

5. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia 
Uczestnika Projektu z listy uczestników w przypadku 
naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego 
Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.  

6. Wobec osoby skreślonej z listy uczestników projektu 
z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu oraz 
zasad współżycia społecznego stosuje się sankcje 
wymienione w pkt. 7 niniejszego paragrafu. 

7. W przypadku nieusprawiedliwionego wycofania, 
rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w projekcie 
lub nieobecności przekraczającej 20% godzin kursu, 
Beneficjent może obciążyć Uczestnika Projektu 
kosztami jego uczestnictwa w projekcie w wysokości 
100% wartości wybranego kursu: 

• (P) 1660 zł; 

• (HDS) 1100 zł; 

• (PRS) 1000 zł; 

• (C) 2620 zł; 

• (C+E) 2580 zł; 

• (D) 3380 zł; 

• (KD) 3580 zł; 

• (US) 1152,30 zł. 

8. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż projekt 
jest współfinansowany ze środków UE – 
Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z 
czym na Beneficjencie spoczywa szczególny 
obowiązek dbałości o ich prawidłowe, zgodne 
z założonymi celami, wydatkowanie. 
 

§ 9 

PROCES MONITORINGU I OCENY 

Zgodnie z wymogami projektu wszyscy Uczestnicy 
podlegają procesowi monitoringu, mającego na celu 
ocenę skuteczności działań podjętych w ramach 
projektu. 
W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i 
ewaluacji Uczestnicy Projektu są zobowiązani do 
udzielania informacji na temat realizowanych zadań w 
projekcie, realizacji projektu, wypełniania ankiet 
dotyczących monitorowania przebiegu wsparcia oraz 
satysfakcji z uczestnictwa w projekcie. 

§ 10  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zapisy niniejszego Regulaminu podlegają przepisom 
prawa polskiego. 

2. W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją 
Regulaminu, interpretacji wiążącej dokonuje 
Beneficjent. 

3. Kwestie sporne nieuregulowane w Regulaminie 
rozstrzygane będą przez Beneficjenta, a w 
przypadku braku porozumienia, właściwym dla ich 
rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy dla siedziby 
Beneficjenta. 

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

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego 
publikacji na stronie internetowej Beneficjenta. 

Załączniki do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 
w projekcie: 
1. Formularz Rekrutacyjny – załącznik nr 1 
2. Oświadczenie Uczestnika Projektu – załącznik nr 2 
3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 3 
 
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem 
rekrutacji i udziału w projekcie i akceptuję zawarte w nim 
zapisy.  
 
 
 

……….……………………………………………… 
CZYTELNY podpis Kandydata/-ki 


