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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH W RAMACH PROJEKTU PN.: „PODNIESIENIE 

KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO” 
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Gmina Leoncin realizuje projekt pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa 
mazowieckiego” nr w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 
nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju cyfrowych. 
Operatorem grantów jest Fundacja Rozwoju Gmin Polskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Jaworzyńskiej 7/3.  
 
1. Zawarte w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa sformułowania oznaczają: 

1.1. Projekt – projekt pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa 
mazowieckiego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.  

1.2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa / Regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach 
realizowanych w ramach projektu grantowego pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych 
mieszkańców województwa mazowieckiego”. 

1.3. Organizator Projektu / Organizator – Gmina Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin. 
1.4. Kandydat – osoba, która w dniu przystąpienia do projektu, ukończyła co najmniej 25 rok życia oraz 

zamieszkuje, na terenie Gminy Leoncin w województwie mazowieckim. 
1.5. Uczestnik Projektu / Uczestnik – osoba zakwalifikowana do udziału w szkoleniach w ramach projektu 
1.6. Dokumenty rekrutacyjne – komplet dokumentów, który należy złożyć w Biurze Projektu w terminie 

podanym w ogłoszeniu o naborze. 
1.7. Komisja rekrutacyjna - zespół oceniający formularze zgłoszeniowe i dokonujący kwalifikacji 

kandydatów do Projektu. 
1.8. Biuro projektu – Urząd Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3 05-155 Leoncin, 22 785-66-00 e-mail: 

ug.leoncin@tlen.pl. 
2. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach w ramach Projektu oraz prawa 

i obowiązki Uczestników Projektu. 
3. Każda osoba ubiegająca się o udział w Projekcie zobowiązana jest zapoznać się z treścią niniejszego 

Regulaminu i dokonać pisemnej akceptacji wszystkich jego postanowień. 
4. Każda osoba ubiegająca się o udział w Projekcie podlega procesowi rekrutacji, który został opisany w § 4 

niniejszego Regulaminu. 
 

§ 2 INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Projekt realizowany jest na terenie Gminy Leoncin w okresie od października 2018 r. do grudnia 2019 r. 
2. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 288 Uczestników Projektu poprzez 

przeprowadzenie 24 szkoleń. 
3. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które jednocześnie spełniają wszystkich poniższe kryteria: 

3.1. Mają ukończone 25 lat, 
3.2. Zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego, 
3.3. Nie posiadają lub chcą podnieść kompetencje cyfrowe, 
3.4. Nie uczestniczyły w innym szkoleniu z podniesienia kompetencji cyfrowych na terenie województwa 

mazowieckiego. 
4. Zgodnie z przyjętymi w projekcie wskaźnikami Organizator zakłada udział w szkoleniach: 

4.1. Minimum 15 osób powyżej 65 roku życia, 
4.2. Minimum 15 osób z niepełnosprawnościami. 
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5. Kandydaci z grup, o których mowa w ust. 4 będą kwalifikowani do Projektu w pierwszej kolejności, aż do 
osiągnięcia założonych w Projekcie wskaźników. 

6. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 
  
 

§ 3 ZASADY ORGANIZACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Szkolenia będą realizowane na terenie Gminy Leoncin. 
2. Zajęcia będą trwały 16 godzin (2 dni x 8 godzin) według ustalonych harmonogramów, o których 

Uczestnicy Projektu zostaną poinformowani z właściwym wyprzedzeniem. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkoleń oraz zmiany 

miejsca szkolenia. Organizator powiadomi Uczestników projektu o wszelkich zmianach z właściwym 
wyprzedzeniem. 

4. Grupa szkoleniowa liczyć będzie 12 osób. 
5. Szkolenia będą prowadzone w ramach jednego z następujących 7 modułów szkoleniowych: 

6.1. Rodzic w Internecie,  
6.2. Mój biznes w sieci,  
6.3. Moje finanse i transakcje w sieci,  
6.4. Działam w sieciach społecznościowych,  
6.5. Tworzę własną stronę internetową (blog), 
6.6. Rolnik w sieci,  
6.7. Kultura w sieci. 

7. Uczestnik projektu może wziąć udział tylko w jednym module szkoleniowym. 
8. Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, dostęp do przenośnego sprzętu 

komputerowego oraz zapewnione im zostanie wyżywienie (przerwy kawowe i obiad). 
 

§ 4 ZASADY REKRUTACJI 

1. Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty. Prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości dla kobiet 
i mężczyzn. 

2. Do Projektu zostanie zrekrutowanych 288 Uczestników. 
3. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły, aż do osiągnięcia wymaganej liczby Uczestników. 
4. Gmina zastrzega sobie możliwość ogłoszenia daty zakończenia naboru w momencie wpłynięcia 

dostatecznej liczby formularzy zgłoszeniowych, poprawnie wypełnionych i z załącznikami. 
5. Kwalifikowalności Uczestników do Projektu będzie dokonywać Komisja Rekrutacyjna, o której mowa 

w § 5. 
6. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 
 
ETAP I Nabór uczestników 
1. Nabór Uczestników Projektu będzie prowadzony w Urzędzie Gminy w Leoncinie, Biuro Projektów 

ul. Partyzantów 3 05-155 Leoncin. 
2. Nabór do Projektu zostanie poprzedzony akcją promocyjną na terenie Gminy w formie ulotek, plakatów, 

informacji umieszczonych na stronach internetowych i portalach społecznościowych. 
 
ETAP II Rekrutacja uczestników 
1. Warunkiem zgłoszenia udziału w Projekcie jest złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów 

rekrutacyjnych, które obejmują: 
a) Formularz zgłoszeniowy do Projektu (załącznik 1), 
b) Deklaracja udziału w Projekcie (załącznik 2); 
c) Oświadczenie o stopniu niepełnosprawności – jeśli dotyczy (załącznik 3) 
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d) Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego (załącznik 4), 
e) Deklaracja wybranego modułu szkolenia (załącznik 5). 

2. Dokumenty rekrutacyjne według wzoru Organizatora Projektu należy wypełnić w języku polski, w sposób 
czytelny i złożyć osobiście w Biurze Projektu ul. Partyzantów 3 05-155 Leoncin. 

3. Kandydat na Uczestnika Projektu przed złożeniem dokumentów, o których mowa w ust. 1 ma obowiązek 
zapoznać się z całością niniejszego Regulaminu. 

4. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz wzory deklaracji i oświadczeń dostępne są w Biurze Projektu 
oraz na stronie internetowej: www.leoncin.pl. 

5. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu. 
6. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 
 
ETAP III Weryfikacja kwalifikowalności Kandydata do udziału w Projekcie 
1. Warunkiem kwalifikowalności Kandydata do udziału w Projekcie jest spełnienie wymogów formalnych. 
2. Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do wezwania Kandydata do uzupełnienia złożonych 

dokumentów. 
3. Komisja Rekrutacyjna może zażądać wglądu do dokumentu tożsamości oraz przedstawienia do wglądu 

dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań formalnych. 
4. Brak uzyskania wszystkich wymaganych w Regulaminie dokumentów oraz danych od Kandydata 

uniemożliwia jego udział w Projekcie i traktowane jest jako rezygnacja z udziału w Projekcie. 
5. Komisja Rekrutacyjna w oparciu o złożone dokumenty rekrutacyjne wyłoni ostateczną listę Uczestników 

Projektu. 
6. Decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie przekazana zostanie Kandydatowi telefonicznie. 
7. Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane do momentu uzyskania wymaganej liczby 

uczestników tj. 288 osób. 
8. Osoby, które spełnią kryteria uczestnictwa w Projekcie, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa 

w Projekcie z powodu braku miejsc, zostaną zamieszczone na liście rezerwowej Uczestników projektu 
według kolejności zgłoszeń. 

9. Za złożenie nieprawdziwych oświadczeń lub zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność karna z art. 233 
Kodeksu Karnego. 

10. Kandydat zakwalifikowany do udziału w projekcie otrzyma informację o dacie szkolenia z wybranego 
przez siebie modułu. 

11. Szkolenie odbędzie się po zebraniu całej grupy tj. 12 osób. 
12. Kandydat może zaznaczyć w Deklaracji wybranego modułu szkolenia tzw. Moduł rezerwowy, w którym 

weźmie udział w przypadku, kiedy nie powstanie grupa z wybranego przez siebie modułu (z powodu 
niewystarczającej liczby uczestników) bądź, gdy z uzasadnionego powodu nie będzie mógł wziąć w nim 
udziału. 

13. Kandydat może oświadczyć, że nie jest zainteresowany udziałem w szkoleniu z innego modułu 
szkoleniowego poza wybranym modułem i w przypadku nie odbycia się z szkolenia z tego modułu 
rezygnuje z udziału w projekcie. 

 
§ 5 KOMISJA REKRUTACYJNA 

1. Komisja Rekrutacyjna zostaje powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Leoncin. 
2. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 
 

§ 6 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Uczestnik Projektu spełnia wymagania formalne i akceptuje wszystkie zapisy niniejszego Regulaminu. 
2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się uczestniczyć w prowadzonym w ramach Projektu szkoleniu, 

akceptując termin i miejsce, które wyznaczy Organizator Projektu. 
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3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących na poszczególnych etapach 
realizacji Projektu. 

4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do punktualności i rzetelności. 
5. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do poddania się badaniom ewaluacyjnym Projektu przed 

rozpoczęciem szkolenia oraz po jego zakończeniu. 
6. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do uzupełnienia wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją 

Projektu, a w szczególności do: podpisywania list obecności, potwierdzeń odbioru materiałów 
szkoleniowych, cateringu oraz innych dokumentów wskazanych przez Organizatora, a związanych z 
realizacją Projektu. 

7. Warunkiem ukończenia szkolenia oraz otrzymania certyfikatu jest uzyskanie 100% frekwencji na 
zajęciach oraz wypełnienie obowiązków Uczestnika Projektu, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

8. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do informowania Koordynatora Projektu o każdej zmianie danych 
osobowych, w tym danych dotyczących zamieszkania. 

 
§ 7 ZASADY REZYGNACJI, WYKLUCZENIA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uczestnictwa w 100% przewidzianych programem zajęć chyba, 
ze zaistnieją nieprzewidziane sytuacje, o których mowa w ust. 2. 

2. Rezygnacja Uczestnika z udziału w szkoleniu możliwa jest tylko w ważnych uzasadnionych przypadkach i 
następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 powinno być dostarczone najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem 
szkolenia osobiście do Biura Projektu lub wysłane drogą pocztową lub pocztą elektroniczną. 

4. W przypadku gdy Uczestnik Projektu zrezygnuje z udziału w Projekcie, na jego miejsce przyjmowany jest 
pierwszy Kandydat z listy rezerwowej. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Projekcie w przypadku 
naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, w szczególności w 
przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, lektora lub pracownika Biura Projektu, 
udowodnionego aktu kradzieży lub wandalizmu. 

 
§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu. 
2. W sprawa nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia wynikające z Umowy o 

powierzenie grantu nr 35/80/FPGP/2018 z dnia 26 październik 2018 r. w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa 
działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczącej realizacji 
projektu grantowego pn.: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa 
mazowieckiego, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
oraz przepisy prawa. 

3. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektów w Urzędzie Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3 05-155 Leoncin 
oraz na stronie internetowej www.leoncin.pl. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku 
gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków realizacji Projektu, a także w przypadku pisemnego 
zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji Zarządzającej, bądź innych organów lub 
instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu lub w innych uzasadnionych 
przypadkach. 

5. Organizator powiadomi Uczestników projektu o wszelkich zmianach dotyczących zasad, warunków 
wsparcia i uczestnictwa w Projekcie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź 
elektronicznej. Projektodawca zamieści również odpowiednie informacje na stronie internetowej. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 marca 2019 i obowiązuje przez cały czas trwania Projektu. 


