
ZARZ1\DZENIE Nr 31/2019 

WOJT A GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 12 czerwca 2019 roku 

w sprawie 	 wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: 

"Ja w Internecie. Program szkoleniowy rozwoju konlpetencji cyfrowych" 

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Dzialanie 

3.1. "Dzialania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 san10rzqdzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarzqdzam, co nastttpuje: 

§1 

Wprowadzam Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: "Ja w Internecie. Program 

szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" stanowiqcy Zalqcznik do 

niniej szego zarzqdzenia. 

§2 

Zarzqdzenie obowiqzuje w okresie realizacji Projektu. 

§3 

Nadzor nad wykonaniem Zarzqdzenia powierzam Koordynatorowi Projektu. 

§4 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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REGULAMIN 


rekrutacji uczestnik6w i uczestnictwa w projekcie 

"Ja w Internecie" - Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych 


realizowany w ramach Programu Operacyjoego Polska Cyfrowa 

Dzialanie 3.1 "Dzialaoia szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" 


§J 
Informacje 0 projekcie 

1. 	 Projekt "Ja w Intemecie" to program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji 

cyfrowych, zwany dalej "Projektem", realizowany jest przez Fundacjy Legalna Kultura 

z siedzibq w Warszawie, ul. Marszalkowska 84/92, 10k. 121 - zwanq daJej "Operatorem", 

w rarnach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Dzialanie 3.1 Dzialania szkoleniowe 

na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. 

2. 	 Gmina Nowe Miasto, zwana dalej Grantobiorc~, reaJizuje zakres mikroprojektu 

w oparciu 0 scenariusze dostarczone przez Operatora. 

3. 	 Biuro Projektu znajdujq si~ w siedzibie Grantobiorcy: Urli/d Gminy Nowe Miasto, 

ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto, pok6j nr 2. 

4. 	 Biuro Projektu czynne jest od wtorku do piqtku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz 

w poniedzialek od 10.00 do 18.00. 

5. 	 Okres realizacji projektu: 01.05.2019r. do 14.11.2019r. 

6. 	 Projekt wsp61finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budzetu panstwa. 

§2 

Postanowienia ogolne 
1. 	 Niniejszy regulamin okresla zasady rekrutacji, w tym naboru i wyboru uczestnik6w 

szkolen oraz zasady uczestnictwa w Projekcie. 

2. 	 Grantobiorca b~dzie dqZy~ do zakwalifikowania do udziaru w projekcie 276 uczestnik6w. 

§3 

Warunki uczestoictwa 


) . Projekt skierowany jest do os6b powyzej 25 roku Zycia (w tym os6b niepdnosprawnych) 


- kobiet i myzczyzn. 

2. 	 Kandydaci, ktorzy chcq uczestniczyc w szkoleniach realizowanych w ramach projektu, 

muszq zdeklarowa6 si<;:, ze byd~ uczestniczyc w jednym temacie szkoleniowym, kt6ry 

trwa 12 godzin. 

5) 
- '- - ' ..--- - - -- -- --- --_._--/---- -
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§4 

Og61ne zasady rekrutacji 


1. 	 Rekrutacja odbywac siy bcrdzie przy pomocy taklch kanalow przekazu jak: strona 

intemetowa www.ugnowemiasto.pl . informator Gminy Nowe Miasto (facebook), gazety 

lokalne, serwis SMS, film promocyjny, uJotki, plakaty. Dodatkowo infonnacja 

o projekcie przekazana zostarue do szkoly i przedszkola, tak aby trafila do najliczniejszej 

grupy os6b. 

2. 	 Wzory dokument6w zgloszeniowych dost<rpne s~ na stronie intemetowej 

www.ugnowemiasto.pl oraz w Biurze Projektu. 

3. 	 Kandydaci , przed zloi:eniem dokumentow rekrutacyjnych, majl:} obowiqzek zapozna6 Sly 

z calosciC} tekstu n..iniejszego reguJaminu. 

4. 	 KwalifikowaInosc uczestnik6w oraz poprawnosc dokumentacji zgloszen..iowej 

weryfikuje Komisja Rekrutacyjna. 

5. 	 W sklad Komisji Rekrutacyjnej wcho~ min 3 osoby. 

6. 	 Rekrutacja na szkolenia odbywa6 siy bydzie przez caly okres trwania projektu czyli od 

01.05.2019r. do 14.1 J.2019r., od wtorku do pi~tku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz 

w pon..iedzialek od 10.00 do 18.00 lub do skutecznego zrekrutowania 276 osob. 

7. 	 przyjmowane byd~ jedynie zg~oszenia wypelnione na wlaSciwych drukach, opatrzone 

datq i podpisem potencjalnego uczestnika. 

8. 	 Zgloszerua bC(dl:} przyjmowane osobiscie w BiUfze Projektu, pocztq tradycyjnq na adres: 

Urzqc! Gminy Nowe Miasto, ul. Apteczna S, 09-120 Nowe Miasto oraz elektronicznie na 

adres: jpalewska@ugnowemiasto.pl. 

9. 	 Rekrutacja przeprowadzona bydzie w spos6b niedyskryminacyjny. 

§5 

Rekrutacja do uczestnictwa w Projekcie 
1. 	 Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej maj~cej na celu zakwalifikowanie kandydat6w do 

uczestructwa w projekcie zwolywane byde} nie rzadziej rut raz na dwa tygodnie. 

2. 	 Warunkiem zakwaIifikowania do uczestn..ictwa w Projekcie jest wypelnierue 

i dostarczenie (osobiscie, przeslanie poczt~ tradycyjn~ lub elektroniczn~) formularza 

zgloszeniowego stanowiC}cego zal~cznik do niniejszego regulaminu. 

3. 	 Dokumenty zgloszeruowe przyjmowane b~d~ w sposob cil:}gly w termin..ie wskazanym 

w § 4 ust 6. 

4. 	 Na zak0l1czenie rekrutacji utworzona zostanie lista uczestnik6w projektu oraz lista 
rezerwowa dla tych, ktorzy nie zakwalifikuj~ siy do projektu. 

5. 	 Kandydaci, ktorzy zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie b~dq 0 wynikach 

rekrutacji informowarU telefonicznie illub mallowo. 

6. 	 0 zakwalifikowaniu kandydat6w na poszczegolne szkolenia decydowac btrdzie Komisja 
Rekrutacyjna. 

._ __ __ ._0-- _ . .___ __ ....._________ _____ -/---__ 

Fundusze 	 Unia Europejska RzeczpospolitaEuropejskie 	 Europejski Funduu _ Polska 
PoI,k& Cyfrowa 	 ROlWOj U Rcgioodlnego 

Projekt wsp61linansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska CyirolVa l Europejskiego Funduszu Rozwoju Regiona/nego I budZetu panslWa 

mailto:jpalewska@ugnowemiasto.pl
http:www.ugnowemiasto.pl
http:www.ugnowemiasto.pl


- --------

GMINA NOW E MIASTO 

7. Wynikiem rekrutacji b«dzie zakwalifikowanie uczestnikow Projektu do udziaru 
w bezplatnych szkoleniach, a takze zakwalifikowanie kandydatow do poszczegolnych 

grup szkoleniowych. 

§6 
Organizacja szkolen 

1. 	 W ramach realizacji projektu zorganizowane zostan'l szkolenia z nast/(puj'lcych blokow 
tematycznych: 

• Rodzic w Intemecie 

• Dziatam w sieciach spolecznosciowych 
2. 	 Grantobiorca moze zaproponowac uczestnictwo w innym szkoleniu jeSJi mleJsca na 

szkolenie, ktorego tematyk'l jest zainteresowany zostanq wyczerpane. 
3. 	 Liczebnosc osob w jednej grupie szkoleniowej - 12 os6b. 

4. 	 Zaklada Sly, ze jedna osoba bydzie mogla wzl'!-c udzial w maksymalnie 1 szkoleniu 

najbardziej odpowiadajqcym jej potrzebom. 

5. 	 Szkolenia odbywac siy b«dq w fonnie: 

- 4 spotkan po 3 godziny zegarowe, 

- 3 spotkan po 4 godziny zegarowe, 

- 2 spotkan po 6 godzin zegarowych, 

i organizowane byd'l w Zespole Szk61 1m. Integracji Europejskiej w Nowym Midcie. 

6. 	 Szkolenia organizowane b«dq w dni robocze iflub w weekendy w zalemosci od potrzeb 

uczestnikow. 
7. 	 W dniu rozpoczycia udzialu w pierwszym szkoleniu realizowanym w ramach projektu 

uczestnik podpisuje deklaracjy uczestnictwa w projekcie. Pozostale zalqczniki bC(d'l 
wypelnione w wersji elektronicznej, na pierwszych zaj«ciach, wspolnie z instruktorem. 

8. 	 Organizator zapewnia w ramach szkolen: pracy na komputerach przenosnych, materialy 

szkoleniowe, catering. 
9. 	 Uczestnik szkolenia zobowiqzany jest do regulamego uczestnictwa w zajyciach, 

potwierdzonego wlasnofycznym podpisem na liscie obecnosci. 

10. 	 Kaz.dy uczestnik projektu zdeklaruje uczestnictwo w 12 godzinach zegarowych z jednego 
wybranego tematu. W przypadku rezygnacji zobowi¥tl.ny bydzie pokryc koszty 
uczestnictwa. 

11. 	 Przed przystqpieniem do szkolenia kaz.dy uczestnik odbydzie wstypny test umiejytnosci, 
w systemie elektronicznym dostarczonym przez Ministerstwo Cyfryzacji, a na koniec 

szkolenia wypelni ankiet~ ewaluacyjn'!, oceniajqcqjakosc szkolenia. Oprocz tego planuje 
siy przeprowadzenie 1'1 samq metodq test koilcowy, badaj£lcy przyrost umiejytnosci. 

12. 	 Grantobiorca zastrzega sobie prawo do skreslenia Uczestnika z listy uczestnik6w kursu 
w przypadku naruszenia przez niego postanowien niniejszego regulaminu OTaz zasad 
wspolzycia spolecznego, w szczegolnosci w przypadku naruszenia nietykalnosci 
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cielesnej innego sluchacza, trenera lub pracownika Biura Projektu, udowodnionego aktu 

kradzieZy lub szczegolnego wandalizmu. 

13. 	 Grantobiorca zapewnia zaplecze lokalowe, technicznie i kac!rowe, niezbydne do realizacj i 

projektu. 

14. 	 Szkolenia b((d(j, przeprowadzone przez instruktorow kompetencji cyfrowych, kt6rzy 

zostanq doszkoleni przez trener6w zewnytrznych. 

§7 

Postanowienia koncowe 
1. 	 Organizator szkolen zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmlany 

wytycznych, warunk6w realizacji projektu lub dokument6w programowych. 

2. 	 Aktualna treSc regulaminu dostypnajest na stronie intemetowej Gminy Nowe Miasto oraz 

w Biurze Projektu. 

Zalqcznik: 

1. 	 Fonnularz zgloszeniowy 
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FORMULARZ ZGLOSZENIOWY 

dia uczestnik6w bezptatnych szkoien po. "J8 w internecie 


- Program szkoJeniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych." 


I. DANE UCZESTNIKA: 

Imi~ i nazwisko 

Data urodzenia 

PESEL 

Wyksztalcenie o podstawowe I 0 zawodowe o srednie I o wyzsze 

Plee o kobieta o myzczyzna 

Wiek w cbwili 
przysqpienia 
do pro.iektu 

Status osoby o pracuj'lca o bezrobotna 

Rodzaj uczestnika indywidualny 

Nazwa instytucji Legalna Kultura 
I 

Adres zamieszkania 
~ 

Utica INrdomu I 
i lokalu 

MiejscowoSc Kod pocztowy I 
Poczta I Gmina I 
Powiat JWojew6dztwo J 
Kraj 

Dane kontaktowe 

Telefon IAdres e-mail I 

Posiadam orzeczenie 
o niepelnosprawnosci DTAK DNIE 

Jestem osobil 
niepelnosprawn~ 

ze specjalnymi 
potrzebami 
szkoteniowymi 

DTAK 

Potrzeby to . .. . .. . ... . . .. ........ . . .. . . .. . . . ..... ... . . . . ........ . ......... 
(prO&Z~ WPlsaC) 

DNIE 

i Fundusze Unia Europejska Rzeczpospol ita 
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II. RODZAJ SZKOLENIA: 

o Rodzic w intemecie 

o Dzia!am w sieciach spo!ecznosciowych 

OSWIADCZENIA 

Oswiadczam, ze zapoznaJemJam si~ i akceptujy ReguJamin rekrutacji I uczestnictwa 
w projekcie. 

Oswiadczam, ze dane w fonnularzu zg!oszeniowym Sq prawdziwe. 

Oswiadczam, ze zobowi~zujy siy do przedtozenia wszelkicb infonnacji, dokument6w oraz 
oswiadczen niezbydnych do prawid!owej realizacji projektu "Ja w intemecie - Program 
szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych." 

Oswiadczam, ze przyjmujy do wiadomosci, ze zlozenie dokument6w rekrutacyjnych nie 
jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziaru w szkoleniu. 

Oswiadczam, ie wyraz.am woly dobrowolnego uczestn ictwa (z wtasnej inicjatywy) 
w projekcie "Ja w intemecie - Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji 
cyfrowych" oraz zgod~ na udzial w post~powaniu rekrutacyjnym. 

Oswiadczam, ze w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie niezwlocznie 
poinforrnujy 0 tym fakcie Organizatora. 

Oswiadczam, i.e deklarujy uczestnictwo w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych na 
potrzeby Projektu. 

Oswiadczam, ze wyraz.am zgodlY na zamieszczenie mojego wizerunku (zdjycia, nagrania 
wideo) w celach promocyjnych, informacyjnych. dokumentacyjnych i sprawozdawczych. 

(miejscowosc i data) (czytelny podpis) 
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