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Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 17/B/2019 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock  
z dnia 15.02.2019 r. 

 
 
 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” 

 
 
 

§ 1 
Definicje 

 
Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają:  
 
Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy dokument, regulujący zasady ubiegania się  
o udział w Projekcie. 
Projekt  - projekt pod nazwą „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa 
mazowieckiego". 
Organizator - Miasto i Gmina Serock. 
Biuro Projektu – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Organizatora do zarządzania i obsługi 
Projektu (Urząd Miasta i Gminy w Serocku ul. Rynek 21, 05-140 Serock, pok. nr 2, tel. 22 782 88 25/22). 
Uczestnik Projektu– osoba, zakwalifikowana do udziału w szkoleniach w ramach Projektu. 
 
 

§ 2 
Informacje o projekcie 

 
1. Miasto i Gmina Serock realizuje projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców 

województwa mazowieckiego” nr POPC.03.01.00-00-0080/18, na podstawie umowy o powierzenie 
grantu 29/80/FPGP/2018 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.  

2. Operatorem grantu jest Fundacja Promocji Gmin Polskich z siedzibą w Warszawie przy  
ul. Jaworzyńskiej 7/3. 

3. Projekt jest realizowany w okresie od 15.02.2019 r. do 31.12.2019 r. i obejmuje swoim zasięgiem teren 
województwa mazowieckiego.  

4. Celem Projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców.  
 
 
 
 

§ 3 
Warunki uczestnictwa  

1. Projekt jest skierowany do osób, które ukończyły 25 lat, min. 10% osób powyżej 65 lat  
i niepełnosprawnych, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, zamieszkałych na terenie województwa 
mazowieckiego.  

2. Kandydaci zgłaszający się do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach Projektu, muszą 
zadeklarować, że będą uczestniczyć w jednym module szkoleniowym trwającym 16 godzin 
zegarowych (1 szkolenie trwa 2 dni x 8 godzin).  
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§ 4 
Zasady Rekrutacji  

 
1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny zgodnie z warunkami jawnymi i jednakowymi 

dla wszystkich kobiet i mężczyzn, z zachowaniem równych szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

2. Proces rekrutacji prowadzony będzie w sposób ciągły i trwać będzie do momentu wyłonienia 
ostatecznej liczby uczestników danego szkolenia. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość ogłoszenia daty zakończenia naboru w momencie 
wpłynięcia dostatecznej liczby formularzy zgłoszeniowych. 

4. Wzory dokumentów zgłoszeniowych, stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu, dostępne 
będą na stronie internetowej www.serock.pl oraz w Biurze Projektu. 

5. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest wypełnienie, podpisanie i dostarczenie 
do Biura Projektu poniższych dokumentów:  

a) Deklaracja udziału w Projekcie (załącznik nr 1 do Regulaminu); 
b) Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego 

(załącznik nr 2 do Regulaminu) 
c) Dane uczestnika indywidualnego otrzymującego wsparcie w ramach projektu  

(załącznik nr 3 do Regulaminu); 
d) Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 4 do Regulaminu) 
e) Oświadczenie o niepełnosprawności (załącznik nr 5 do Regulaminu), składane przez 

osoby niepełnosprawne 
6. Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, kandydaci zobowiązani są do zapoznania się  

z treścią niniejszego Regulaminu.  
7. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Biurze Projektu w godzinach pracy urzędu tj.  

w poniedziałki 8.00-18.00, w pozostałe dni tygodnia 8.00-16.00, lub przesłać wypełniony  
i podpisany skan dokumentów na adres e-mail: szkolenia@serock.pl 

8. Złożone formularze zgłoszeniowe podlegają ocenie formalnej przez Biuro Projektu. 
9. W przypadku niepoprawnych danych lub niewypełnienia wymaganych załączników, wzywa się 

kandydata do uzupełnienia dokumentów.   
10. Za termin dokonania zgłoszenia przyjmuje się datę i godzinę wpływu do Biura Projektu poprawnie 

wypełnionych i kompletnych dokumentów zgłoszeniowych wymienionych w ust. 5. 
11. Na zakończenie procesu rekrutacji utworzona zostanie lista uczestników projektu oraz  

lista rezerwowa.  
12. Wynikiem rekrutacji będzie zakwalifikowanie Uczestników Projektu do udziału w bezpłatnych 

szkoleniach. 
13. O wyniku rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie do 14 dni przed szkoleniem. 

 
§ 5 

Organizacja szkoleń 
 

1. W ramach realizacji Projektu przeprowadzone zostanie 24 dwudniowych szkoleń dla  
12 osobowych grup, podczas których Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności informacyjne, 
komunikacyjne, rozwiązywania problemów czy korzystania z usług publicznych. Łącznie 
planowane jest przeszkolenie grupy 288 osób. Szkolenia przeprowadzone zostaną przez osoby, 
które będą dysponowały odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem. 

2. Każdy z uczestników szkoleń będzie mógł wybrać dla siebie tylko 1 z 7 modułów szkoleniowych:  
a) Rodzic w Internecie, 
b) Mój biznes w sieci, 
c) Działam w sieciach społecznościowych, 
d) Tworzę własną stronę internetową (blog), 
e) Rolnik w sieci, 
f) Kultura w sieci, 
g) Moje finanse i transakcje w sieci. 

3. Opis modułów, o których mowa w ust. 2 został przedstawiony w załączniku nr 6 do Regulaminu. 
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4. Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestnika o harmonogramie i miejscach 
szkolenia jak również o ich ewentualnych zmianach. Miejsca realizacji szkoleń będą znajdować się 
w racjonalnym zasięgu komunikacyjnym Uczestników np. szkoły, ośrodek kultury. 

5. Organizator zapewnia w ramach szkoleń opiekę instruktora, materiały szkoleniowe, catering oraz 
dostęp do sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu. 

6. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do: 
a) wyrażenia zgody na przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych oraz wykorzystanie  

i rozpowszechnianie wizerunku dla celów związanych z realizacją Projektu, 
b) przestrzegania niniejszego Regulaminu, 
c) terminowego i punktualnego stawienia się na szkolenia, 
d) rzetelnego przygotowania się do zajęć zgodnie z zaleceniami instruktorów, 
e) każdorazowego potwierdzania udziału w szkoleniu własnoręcznym podpisem na liście 

obecności, 
f) przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych  

do prawidłowej realizacji Projektu, 
g) przystąpienia do wstępnego testu kompetencji cyfrowych na początku szkolenia oraz do 

ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu szkolenia, 
h) współpracy z Biurem Projektu zaangażowanym w realizację Projektu. 

7. Warunkiem ukończenia szkolenia oraz otrzymania zaświadczenia (certyfikat) jest 100% 
frekwencja na zajęciach. 

8. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje 
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. 

9. Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn 
natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestnika 
szkolenia w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie. 

10. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie z przyczyn innych niż wskazanych w ust. 9 Uczestnik 
szkolenia może zostać wezwany do zwrotu kosztów uczestnictwa w szkoleniu, w którym brał 
udział. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy w przypadku naruszenia przez 
niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego w szczególności w przypadku 
naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, instruktora lub pracownika Biura Projektu, 
udowodnionego aktu kradzieży lub wandalizmu. 

12. W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia Uczestnika z udziału  
w Projekcie, jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej. 

 
 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin obowiązuje od dnia wydania zarządzenia, do którego jest załącznikiem i obowiązuje  

w całym okresie realizacji Projektu.  
2. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatora.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany 

wytycznych, dokumentów programowych lub warunków realizacji Projektu.  
4. Nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w Regulaminie należy 

do kompetencji Biura Projektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


