Gmina Kawęczyn

Zarządzenie Nr 28/2019
Wójta Gminy Kawęczyn
z dnia 15 marca 2019 r.
w sprawie: Regulaminu rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie „Ja w
internecie”. Realizowanego w ramach programu szkoleniowego w zakresie rozwoju
kompetencji cyfrowych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji
cyfrowych”. Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) zarządzam, co
następuje:
§ 1.
Wprowadzam Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie „Ja w
internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”,
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi Projektu.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr 1
do Zaradzenia Wójta Gminy Kawęczyn
nr 28/2019 z dnia 15 marca 2019 roku
Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie
„ Ja w internecie”
programu szkoleniowego w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.1
„Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

§1 Informacje o projekcie
1. Projekt „Ja w Internecie” to program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych,
zwany dalej „Projektem”, realizowany jest przez Fundację Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie, ul.
Marszałkowska 84/92, lok. 121 - zwaną dalej „Operatorem”, w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
2. Gmina Kawęczyn, zwana dalej Grantobiorcą, realizuje zakres mikroprojektu we współpracy
partnerskiej z Turecką Izbą Gospodarczą w oparciu o scenariusze dostarczone przez Operatora.
3. Biuro Projektu znajdują się w siedzibie Grantobiorcy: Urząd Gminy w Kawęczynie, 62-704
Kawęczyn i w Tureckiej Izbie Gospodarczej ul. Kaliska 47, 62-700 Turek. Biura czynne w dni robocze
(od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 15.00,
4. Okres realizacji projektu: 10.03.2018r. do 15.11.2019r.
5. Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
§ 2 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i wyboru uczestników szkoleń oraz
zasady uczestnictwa w Projekcie.
2. Grantobiorca wraz z Partnerem Projektu będzie dążył do zakwalifikowania do udziału w projekcie
165 uczestników.
§ 3 Warunki uczestnictwa
1. Projekt skierowany jest do osób powyżej 25 roku życia (w tym osób niepełnosprawnych) – kobiet i
mężczyzn z terenu województwa wielkopolskiego.
2. Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w szkoleniach realizowanych w ramach projektu, mogą
uczestniczyć jedynie w jednym module tematycznym, który trwać będzie 12 godzin.
§ 4 Ogólne zasady rekrutacji
1. Rekrutacja odbywać się będzie w sposób ciągły przy pomocy takich kanałów przekazu jak:
• zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy, jak i jednostek jej
podległych wraz z kartą zgłoszeniową,
• zamieszczenie informacji na stronie internetowej Partnera Projektu TIG wraz z kartą
zgłoszeniową,
• wykorzystanie mediów społecznościowych Wnioskodawcy i Partnera,
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rozesłanie kurendy informacyjnej do Sołtysów ,
przekazanie inf. do wszystkich stowarzyszeń działających na terenie gminy Kawęczyn (m.in..
OSP, KGW) oraz do parafii,
kolportaż informacji za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnych działających na terenie
gminy,
współpraca z GOPS-em,
przekazanie informacji rodzicom odbierającym dzieci z przedszkoli i szkół,

2. Wzory dokumentów zgłoszeniowych dostępne są na stronach internetowych www.kawęczyn.pl
www.tig.turek.pl oraz w biurach projektu na terenie Urzędu Miasta i Gminy Kawęczyn i biura
Tureckiej Izby Gospodarczej w Turku.
3. Kandydaci, przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, mają obowiązek zapoznać się z całością
tekstu niniejszego regulaminu.
6. Rekrutacja na szkolenia odbywać się będzie przez cały okres trwania projektu czyli od 15.03.2019r.
do października 2019r., w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00 lub do
skutecznego zrekrutowania 165 osób.
7. Gmina Kawęczyn podczas organizowanych sesji informować będzie mieszkańców o możliwości
uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach.
8. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwych drukach, opatrzone datą i
podpisem potencjalnego uczestnika.
9. Zgłoszenia będą przyjmowane osobiście w Biurach Projektu w Kawęczynie i Turku, pocztą
tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48 62-704 Kawęczyn z dopiskiem: „Ja w
Internecie” oraz elektronicznie: skan przesłane na adres mail ugkaweczyn@kaweczyn.pl lub
biuro@tig.turek.pl.
10. Rekrutacja przeprowadzona będzie w sposób niedyskryminacyjny. Pierwszeństwo udziału w
projekcie będą miały:
- osoby niepełnosprawne,
- osoby korzystające z pomocy GOPS-u,
- osoby w wieku 50+,
- kobiety,
- osoby zamieszkałe na terenie gminy Kawęczyn.
W sytuacji gdy liczba zgłoszonych do projektu osób przekraczałaby liczbę miejsc oferowanych o
pierwszeństwie zadecyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku braku chętnych zostanie rozszerzona rekrutacja o mieszkańców z województwa
wielkopolskiego związanych zawodowo z gminą Kawęczyn.

§ 5 Rekrutacja do uczestnictwa w Projekcie
1. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i dostarczenie
(osobiście, przesłanie pocztą tradycyjną lub elektroniczną) formularza rekrutacyjnego ( załącznik nr
1)
2. Dokumenty zgłoszeniowe przyjmowane będą w sposób ciągły w terminie wskazanym w § 4 ust 6.
3. Na zakończenie rekrutacji utworzona zostanie lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa dla
tych, którzy nie zakwalifikują się do projektu.
4. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie będą o wynikach rekrutacji
informowani telefonicznie i/lub mailowo.
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5. O zakwalifikowaniu kandydatów na poszczególne szkolenia decydować będzie Komisja
Rekrutacyjna.
6. Wynikiem rekrutacji będzie zakwalifikowanie uczestników Projektu do udziału w bezpłatnych
szkoleniach, a także zakwalifikowanie kandydatów do poszczególnych grup szkoleniowych.

§ 6 Organizacja szkoleń
1. W ramach realizacji projektu zorganizowane zostaną szkolenia z następujących bloków
tematycznych:
• Rodzic w Internecie
• Mój biznes w sieci
• Moje finanse i transakcje w sieci
• Działam w sieciach społecznościowych
• Rolnik w sieci
2. Osoba wypełniająca formularz rekrutacyjny powinna zaznaczyć jeden cykl szkoleniowy (trwający 12
godzin zegarowych).
3. Każdy uczestnik szkolenia zakwalifikowany zostanie do zaznaczonego jednego cyklu
szkoleniowego. Grantobiorca może zaproponować uczestnictwo w innym szkoleniu jeśli miejsca
na szkolenie, którego tematyką uczestnik jest zainteresowany zostaną wyczerpane.
4 Liczebność osób w jednej grupie szkoleniowej – 11 osób.
5 Zakłada się, że jedna osoba będzie mogła wziąć udział w maksymalnie 1 szkoleniu najbardziej
odpowiadającym jej potrzebom.
6 Szkolenia odbywać się będą w formie: 4 godzinnych spotkań czyli 3 dni po 4 godziny zegarowe lub
6 godzinnych spotkań czyli 2 dni po 6 godzin.
2. Szkolenia organizowane będą w :
• Szkoła Podstawowa w Kawęczynie, 62-704 Kawęczyn,
• Szkoła Podstawowa w Tokarach , 62-704 Kawęczyn,
• Szkoła Podstawowa w Skarżynie, 62-704 Kawęczyn,
• Szkoła Podstawowa w Kowalach Pańskich, 62-704 Kawęczyn.
3. Szkolenia organizowane będą w dni robocze i/lub w weekendy w zależności od potrzeb
uczestników. Planuje się zorganizowanie grup dopołudniowych i/lub popołudniowych i/lub
weekendowych. W Formularzu rekrutacyjnym, uczestnik powinien zaznaczyć jakie dni najbardziej
mu odpowiadają.
4. Organizator zapewnia w ramach szkoleń:
• pakiet materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć,
• pracę na komputerach przenośnych,
• catering ( kawa, herbata, poczęstunek),
• certyfikat ukończenia szkolenia,
5. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe i dydaktyczne niezwłocznie po rozpoczęciu
zajęć. Organizator szkoleń, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie możliwość późniejszego
przekazania materiałów uczestnikom szkoleń.
6. Materiały, które uczestnik szkolenia otrzyma stają się jego własnością z chwilą pisemnego
potwierdzenia ich odbioru.
7. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonego
własnoręcznym podpisem na liście obecności.
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8. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest udział w min. 75% zajęć
szkoleniowych.
9. Każdy uczestnik projektu zdeklaruje uczestnictwo w 12 godzinach zegarowych z jednego
wybranego tematu. W przypadku rezygnacji zobowiązany będzie pokryć koszty uczestnictwa.
10.Przed przystąpieniem do szkolenia każdy uczestnik odbędzie wstępny test umiejętności, w
systemie elektronicznym dostarczonym przez Ministerstwo Cyfryzacji, a na koniec szkolenia
wypełni ankietę ewaluacyjną, oceniającą jakość szkolenia. Oprócz tego planuje się
przeprowadzenie tą samą metodą test końcowy, badający przyrost umiejętności.
11. Grantobiorca zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników szkolenia w
przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia
społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza,
trenera lub pracownika Biura Projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego
wandalizmu.
12. Grantobiorca zapewnia zaplecze lokalowe, technicznie i kadrowe, niezbędne do realizacji
projektu.
13. Szkolenia będą przeprowadzone przez instruktorów kompetencji cyfrowych, którzy zostaną
doszkoleni przez trenerów zewnętrznych.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje z dniem jego podjęcia przez Wójta Gminy Kawęczyn, zarządzenie nr
28/2019 z dnia 15 marca 2019 roku.
2. Organizator szkoleń zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych,
warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.
3. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Kawęczyn,
Tureckiej Izby Gospodarczej oraz w papierowej w Biurach Projektu.

Załącznik nr 1– Formularz rekrutacyjny

FORMULARZ
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REKRUTACYJNY DO PROJEKTU
„JA W INTERNECIE”
I. Dane potencjalnego uczestnika projektu
Dane
Dane osobowe
Imię
Nazwisko
PESEL
Data urodzenia/ wiek w latach
Adres zamieszkania
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Kod pocztowy
Dane kontaktowe
Telefon
Adres e-mail
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres zamieszkania)
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Preferowana forma kontaktu
e-mail
telefonicznie
listownie
Obecnie korzystam ze wsparcia GOPS-u,
tak
Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności
tak

/

nie
nie

II. Aktualny status potencjalnego uczestnika projektu. Oświadczam, że (zaznaczyć „x”):
Posiadam wykształcenie:
niższe niż podstawowe (ISCED 0)
podstawowe (ISCED 1)
gimnazjalne (ISCED 2)
ponadgimnazjalne1 (ISCED 3)
policealne (ISCED 4)
wyższe (ISCED 5-8)

1

Dotyczy osób, które ukończyły liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, zasadniczą szkołę zawodową,
uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

Gmina Kawęczyn
Preferowane szkolenia (proszę wybrać jeden moduł )

RODZIC W INTERNECIE
MÓJ BIZNES W SIECI
MOJE FINANSE I TRANSAKCJE W SIECI
DZIAŁAM W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
ROLNIK W SIECI
Deklaracja miejsca wyboru szkolenia
SZKOŁA PODSTAWOWA W KAWĘCZYNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W TOKARACH
SZKOŁA PODSTAWOWA W SKARŻYNIE
SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALACH PAŃSKICH
Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo zmiany szkoły w której prowadzone będzie szkolenie w
przypadku w którym w danej szkole nie będzie pełnej grupy.
Deklaracja wyboru zajęć
2 DNI W TYGODNIU W WEEKEND (SOBOTA, NIEDZIELA)
3 DNI W TYGODNIU PO 4 GODZ. (POPOŁUDNIAMI OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU)

POTRZEBY BENEFICJENTA WYNIKAJACE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (Jeżeli dotyczy, proszę wskazać
usprawnienia, które pomogą w udziale Pani/Pana w projekcie)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że spełniam podstawowe warunki grupy docelowej niniejszego projektu, tj.:
- mam ukończone 25 lat,
- zamieszkuję na terenie gminy objętej wsparciem lub/i jestem osobą zamieszkująca na terenie województwa
wielkopolskiego, zawodowo związana z Gminą Kawęczyn.
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są prawdziwe.
- zostałem/-am poinformowany/ -a, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa.
- niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Kawęczyn oraz Turecka Izbę Gospodarczą moich
danych osobowych w celu
rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu „Ja w Internecie, aż do cofnięcia wyrażonej zgody.
- oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy.

………...…………………….…………….……………………
data i czytelny podpis
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WRAŻLIWYCH ODBIORCY OSTATECZNEGO
W związku z przystąpieniem do projektu pn. Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie
rozwoju kompetencji cyfrowych oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji
Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę
przy Pl. Trzech Krzyży, 00-507 Warszawa.
2. Przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o
których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC) na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Polska Cyfrowa”:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn.
zm.),
b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi,
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1),
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz.
1460, z późn. zm.);
2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych”:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
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b) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz.
1460, z późn. zm.),
c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi,
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.
1).Moje dane osobowe wrażliwe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu
Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, w
szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach POPC.
3. Moje dane osobowe wrażliwe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej –
Centrum Projektów Polska Cyfrowa (ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa), beneficjentowi
realizującemu projekt - Fundacja Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska
84/92 lok. 121, 00-514 Warszawa oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą
w realizacji projektu – Gmina Kawęczyn, 62-704 Kawęczyn, Kawęczyn 48, Turecka Izba
Gospodarcza, 62-700 Turek, ul. Kaliska 47. Moje dane osobowe wrażliwe mogą zostać
przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji
Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe wrażliwe mogą zostać również powierzone
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz
beneficjenta kontrole i audyt w ramach POPC.
4. Podanie danych osobowych wrażliwych jest dobrowolne.
5. Przekazane dane osobowe wrażliwe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6. Przekazane dane osobowe wrażliwe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.
7. Przekazane dane osobowe wrażliwe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
8. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty
elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub na adres poczty iod@kaweczyn.pl.
9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
10. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
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