Regulamin rekrutacji do Projektu pt.
„Akademia informatyczna CISCO”
(nr projektu: RPMA.10.03.04-14-a072/17), realizowanego przez HUMANEO z siedzibą w Nowym
Sączu (ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz) w ramach Poddziałania 10.3.4. Kształcenie oraz
doskonalenie zawodowe osób dorosłych, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Osi Priorytetowej
X Edukacja dla rozwoju regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020

§1
Projekt pt. „Akademia informatyczna CISCO” realizowany jest przez HUMANEO.
Biuro Projektu znajduje się w Radomiu (pod adresem: 26-610 Radom ul. Zbrowskiego 14/16.)
Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Wszelkie informacje na temat Projektu można uzyskać w Biurze Projektu osobiście,
telefonicznie
tel.
605547091,
za
pomocą
poczty
elektronicznej
(email:
wiola.uryga@humaneo.pl).
5. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są do pobrania ze strony internetowej projektu
…………………………………… lub osobiście w biurze Projektu.
6. Personel projektu służy pomocą w zakresie wypełniania formularza oraz wyjaśnienia zagadnień
związanych z kwalifikowalnością uczestników Projektu.
1.
2.
3.
4.

§2
1. Projekt jest realizowany w okresie od 01.10.2018 r. do 30.11.2019 r.
2. Projekt realizowany jest na obszarze województwa mazowieckiego.
3. Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału zawodowego w obszarze IT u 86%
spośród 120 (w tym 12 kobiet, 108 mężczyzn) pracujących i niepracujących osób dorosłych
zamieszkałych w województwie mazowieckim, poprzez uzyskanie przez nich kwalifikacji
zawodowych w ramach specjalistycznego kursu informatycznego CNNA w okresie od
01.10.2018 r. do 30.11.2019 r.
§3
1. Grupę docelową projektu stanowi 120 (w tym 12 kobiet, 108 mężczyzn) pracujących
i niepracujących osób dorosłych (od 18 roku życia) zamieszkałych w województwie
mazowieckim zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć
kształcenia formalnego, podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego
potwierdzenia.
2. Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które zamieszkują (w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego) na obszarze województwa mazowieckiego.

3. Wśród uczestników Projektu znajdą się osoby spełniające następujące przesłanki:
• 100% pracujących i niepracujących osób dorosłych (od 18 roku życia), (12 kobiet, 108
mężczyzn) zamieszkałych w województwie mazowieckim zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego, podnoszenia,
uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia;
• 90% osób pracujących (10 kobiet, 97 mężczyzn);
• 10% osób niepracujących (bezrobotnych i biernych zawodowo), (2 kobiety, 11 mężczyzn);
• 66% osób o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie na podstawie Międzynarodowej
Standardowej Klasyfikacji Kształcenia - ISCED 2011), (8 kobiet, 72 mężczyzn);
• 60% osób z obszarów wiejskich (7 kobiet, 65 mężczyzn);
• 3% osób niepełnosprawnych (1 kobieta, 3 mężczyzn);
• 2% osób po 50 roku życia (1 kobieta, 2 mężczyzn).
4. Beneficjent zapewni Uczestnikom Projektu następujące formy wsparcia:
• kurs CCNA (Cisco Certified Networking Associate) w wymiarze 100 godz./grupę, w tym:
o INCD 1 (Interconnecting Cisco Networking Devices) – 40h;
Tematyka: budowa sieci, Ethernetowe sieci lokalne, Bezprzewodowe sieci lokalne,
Routing, Sieci WAN, Zarządzanie środowiskiem sieciowym;
o INCD 2 – 40h;
Tematyka: wdrażanie małych sieci, budowanie średniej wielkości sieci przełączalnej,
budowanie średniej wielkości sieci routowalnej, implementacja OSPF, implementacja
EIGRP, listy kontroli dostępu ACL, zarządzanie przestrzenią adresów IP, rozbudowa sieci
LAN do WAN.
o Laboratorium – 20h;
Tematyka: warsztaty, ćwiczenia i testowanie zdobytych umiejętności w ramach
doskonalenia zawodowego.
5. Wszystkie formy wsparcia będą świadczone w warunkach dostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
§4
1. Kryteria formalne udziału w Projekcie są następujące:
a) zamieszkiwanie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa
mazowieckiego (weryfikacja na podstawie oświadczenia);
b) osoby zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego, podnoszenia,
uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia (weryfikacja na podstawie
oświadczenia);
c) pełnoletność (osoby od 18 roku życia - dowód osobisty do wglądu);
d) bycie osobą pracującą (weryfikacja na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu), bezrobotną
lub bierną zawodowo (weryfikacja na podstawie oświadczenia lub zaświadczenia z PUP);
e) zadeklarowanie uczestnictwa w Projekcie;
f) przekazanie kompletu wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych wraz z niezbędnymi
załącznikami;

g) wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla celów
sprawozdawczości;
h) zadeklarowaniu udziału we wszystkich formach kontroli, monitoringu i ewaluacji działań
projektowych, w tym po zakończeniu udziału w Projekcie;
i) podpisanie w dniu pierwszej formy wsparcia umowy uczestnictwa w Projekcie.
2. Podczas rekrutacji przyznane zostaną dodatkowe punkty, zgodnie z poniższymi kryteriami:
a) kobieta +5 punktów (weryfikacja na podstawie dowodu osobistego);
b) osoba o niskich kwalifikacjach +4 punkty (weryfikacja na podstawie oświadczenia);
c) osoba z obszarów wiejskich +3 punkty (weryfikacja na podstawie oświadczenia);
d) osoba niepełnosprawna +2 punkty (weryfikacja na podstawie orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności);
e) osoba powyżej 50 roku życia +2 punkty (weryfikacja na podstawie dowodu osobistego).

§5
1. Rekrutacja prowadzona będzie na terenie województwa mazowieckiego.
2. Nabór do projektu ma charakter otwarty. Przewidziano dwie edycje rekrutacji: październik –
grudzień 2018 oraz styczeń – marzec 2019. W edycji pierwszej zostaną wyłonione grupy I-IV,
w edycji drugiej grupy V-VIII. Grupy będą średnio 15-osobowe.
3. Rekrutacja na podstawie przedstawionych kryteriów wyboru z poszanowaniem zasady równości
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
4. W każdej edycji zostanie przyjęte do 10 więcej deklaracji w celu selekcji i zabezpieczenia
wymaganej ilości osób w projekcie.
5. Zostaną utworzone listy rezerwowe obowiązujące do miesiąca od zakończenia rekrutacji
w danej edycji.
6. W celu udziału w procedurze rekrutacyjnej kandydat do Projektu składa komplet dokumentów
rekrutacyjnych osobiście w biurze projektu lub on-line.
7. W skład dokumentów rekrutacyjnych wchodzą formularz zgłoszeniowy i stosowne dokumenty
potwierdzające kwalifikowalność.
8. Do Projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają najwyższą punktację.
9. W przypadku osób o takiej samej ilości punktów, w pierwszej kolejności wsparciem w ramach
projektu obejmowane będą osoby niepracujące.
10. Osoby zakwalifikowane do Projektu podpisują Umowę o uczestnictwo w Projekcie, w której
zawarto prawa i obowiązki Uczestnika Projektu.
11. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.

§6
1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do:
1) złożenia oświadczeń i przekazania danych określonych w Formularzu rekrutacyjnym
(deklaracji udziału);
2) udziału we wszystkich formach kontroli, monitoringu i ewaluacji działań projektowych, w
tym po zakończeniu udziału w Projekcie;
3) nie narażania HUMANEO na szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania uczestnika
Projektu, w szczególności skutkujące powstaniem w Projekcie kosztów niekwalifikowanych w przypadku ich powstania zobowiązuje się do ich naprawienia.
§7
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w momencie przyjęcia go przez Koordynatora Projektu.
2. Wszelkich zmian w Regulaminie dokonuje Koordynator Projektu i ogłasza je na stronie
internetowej ………………………………………………..
3. Do Regulaminu załączono Formularz rekrutacyjny, Zaświadczenie o zatrudnieniu oraz wzór
Umowy o uczestnictwo w Projekcie.

Załączniki
1. Formularz rekrutacyjny (deklaracja udziału).
2. Zaświadczenie o zatrudnieniu.
3. Wzór Umowy o uczestnictwo w Projekcie.

