
 

1 

 

 

REGULAMIN PROJEKTU 

pn. „Kurs na edukację. Rozwój Kompetencji i Kwalifikacji Zawodowych  

osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego.” 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie pn. „Kurs na 

edukację. Rozwój Kompetencji i Kwalifikacji Zawodowych osób dorosłych z województwa 

kujawsko-pomorskiego.” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa: RPKP.10.00.00 

Innowacyjna edukacja, Działanie: RPKP.10.04.00 Edukacja dorosłych, Poddziałanie: 

RPKP.10.04.02 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy. 

2. Projekt pn. „Kurs na edukację. Rozwój Kompetencji i Kwalifikacji Zawodowych osób dorosłych 

z województwa kujawsko-pomorskiego.”, zwany dalej Projektem, realizowany jest przez 

Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Włocławskiej 167, 

w partnerstwie z Gminą – Miasto Grudziądz, na podstawie umowy nr 

UM_WR.433.1.483.2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku, zawartej z Województwem Kujawsko-

Pomorskim.  

3. Podmiotem realizującym Projekt w imieniu Gminy Miasta Grudziądz jest Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Grudziądzu. 

4. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

5. Celem Projektu jest uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych 

osób dorosłych z obszaru województwa kujawsko - pomorskiego należących do grup 

defaworyzowanych na rynku pracy. 

6. Biuro projektu mieści się w siedzibie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy  

ul. Włocławskiej 167 w Toruniu. Biuro projektu jest dostępne od poniedziałku do piątku  

w godzinach pomiędzy 8.00 a 16.00. 

7. Punkt informacyjny Partnera projektu znajduje się w Centrum Kształcenia Zawodowego  

w Grudziądzu przy ul. Czarnieckiego 5. Punkt jest dostępny w godzinach pracy sekretariatu 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu. 

8. Obszar realizacji Projektu obejmuje swoim zasięgiem całe województwo kujawsko-

pomorskie. 

9. Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2020 roku do 30.06.2023 roku. 

§2 

Definicje 

Użyte w Regulaminie skróty i pojęcia oznaczają: 

a) Osoba o niskich kwalifikacjach - osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 

włącznie zgodnie z klasyfikacją ISCED 2011 (Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja 

Kształcenia 2011) opracowaną przez UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw 

Oświaty, Nauki i Kultury), tj. wykształcenie ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe (np. liceum 
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profilowane, liceum ogólnokształcące i uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum, 

technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa). W przypadku gdy dana osoba 

posiada wykształcenie policealne lub wyższe (np. szkoły policealne), tj. ISCED 4 lub wyższe, to 

nie wpisuje się w definicję osób o niskich kwalifikacjach. 

b) Miasto średnie – miasto powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich lub 

mniejsze, z liczbą ludności 15-20 tys. mieszkańców będące stolicą powiatu, tj. Brodnica, 

Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie, Włocławek. 

c) Miasto średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze – miasto zidentyfikowane jako jedno  

z miast średnich w największym stopniu tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Chełmno, 

Grudziądz, Inowrocław, Włocławek, Rypin, Nakło nad Notecią, Świecie. 

d) Podregion grudziądzki: powiat brodnicki, powiat chełmiński, powiat golubsko-dobrzyński, 

powiat grudziądzki, powiat rypiński, powiat wąbrzeski, miasto Grudziądz.  

e) Podregion włocławski: powiat aleksandrowski, powiat lipnowski, powiat radziejowski, powiat 

włocławski, miasto Włocławek. 

f) Osoba z niepełnosprawnościami – osoba niepełnosprawna w rozumieniu Ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, a także osoba z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu Ustawy z dnia 

19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. 

 

§3 

Uczestnicy projektu 

1. Projekt skierowany jest do osób dorosłych w wieku 18-651 lat, które z własnej inicjatywy chcą 

nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności, 

należą do grup defaworyzowanych, czyli wykazują największą lukę kompetencyjną i posiadają 

największe potrzeby w dostępie do edukacji, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach  

i osoby powyżej 50 roku życia. 

2. Grupą docelową są osoby fizyczne mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub 

pracujące lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

3. Preferencje w Projekcie (kryteria premiujące (punktowe)) przewidziano dla: 

- osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących na obszarze podregionu grudziądzkiego 

lub włocławskiego, 

- osób zamieszkujących miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, 

- osoby o niskich kwalifikacjach, 

- osoby w wieku powyżej 50 lat, 

- osoby z niepełnosprawnościami. 

4. W Projekcie nie mogą brać udziału osoby prowadzące działalność gospodarczą (w tym osoby, 

które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej). 

 
1 Do wsparcia kwalifikują się również osoby w wieku powyżej 65 roku życia, bez względu na ich status na rynku 

pracy, które z własnej inicjatywy są zainteresowanie nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem 
umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, o ile zadeklarują gotowość do zatrudnienia po 
zakończeniu udziału w projekcie.  
 
W przypadku Kursu dla kierowców uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne, warunkiem 
koniecznym jest ukończenie 21 roku życia. 
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5. W ramach Projektu przewidziano udział 2 550 osób w tym: 350 osób o niskich kwalifikacjach, 

350 osób powyżej 50 roku życia, 765 osób zamieszkujących miasta średnie, w tym miasta 

tracące funkcje społeczno-gospodarcze, 765 osób zamieszkujących, uczących się lub 

pracujących na obszarze podregionu grudziądzkiego lub włocławskiego. 

 

§4 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja uczestników projektu prowadzona będzie w sposób ciągły, do dnia 31 marca 2023 

roku, na obszarze na każdego z powiatów/miast na prawach powiatów w województwie 

kujawsko-pomorskim. 

2. Rekrutacja ma charakter otwarty, powszechny, zgodny z zasadą równości szans kobiet  

i mężczyzn oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. 

3. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze projektu przy ul. Włocławskiej 167 w Toruniu, 

w punkcie informacyjnym Partnera projektu, na stronach internetowych Partnera  

i Lidera, w szczególności na stronie www.kursyzawodowe.tarr.org.pl, podczas spotkań 

rekrutacyjnych, a także w instytucjach samorządowych na terenie regionu i w innych 

lokalnych podmiotach. 

4. Dokumenty rekrutacyjne można składać za pomocą formularza zgłoszeniowego, pocztą 

tradycyjną bądź osobiście w Biurze projektu lub u Partnera. 

5. Dokumenty rekrutacyjne będą poddane weryfikacji przez pracowników projektu - zostaną 

sprawdzane pod kątem zgodności z zapisami regulaminu i wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

6. Na etapie rekrutacji zostanie zweryfikowane, czy potencjalny uczestnik posiada lukę 

kompetencyjną i największe potrzeby w dostępie do edukacji (zostanie zweryfikowane to np. 

na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, w którym potencjalny uczestnik  

m. in. uzasadnia potrzebę wsparcia w projekcie). 

7. Realizacja wsparcia w projekcie dokonywana będzie na podstawie indywidualnie 

zdiagnozowanego zapotrzebowania osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy 

zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji w zakresie 

zawodowym. Diagnozowanie zapotrzebowania osób realizowane będzie na etapie rekrutacji, 

na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. 

8. Rekrutacja prowadzona będzie w ramach naboru ciągłego do wysokości limitu dostępnych 

miejsc w projekcie. Osoby zgłoszone spełniające kryteria, a przekraczające limit dostępnych 

miejsc będą stanowić listę rezerwową. 

9. Na etapie rekrutacji zostaną zweryfikowane następujące kryteria obligatoryjne: 

1) osoba fizyczna zamieszkująca w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracująca lub ucząca 

się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 

2) osoba dorosła, w wieku 18 – 65 lat2, 

3) osoba, która z własnej inicjatywy chce nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane 

kompetencje, kwalifikacje i umiejętności, 

 
2 W przypadku Kursu dla kierowców uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne, 

warunkiem koniecznym jest ukończenie 21 roku życia. 

http://www.kursyzawodowe.tarr.org.pl/
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4) osoba należąca do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę 

kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, 

5) osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. 

10.  Kryteria premiujące (punktowe) weryfikowane na etapie rekrutacji: 

1) osoba zamieszkująca, ucząca się lub pracująca na obszarze podregionu grudziądzkiego 

lub włocławskiego + 5 punktów, 

2) osoba zamieszkująca miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-

gospodarcze + 4 punktów, 

3) osoba o niskich kwalifikacjach + 1 punkt, 

4) osoba w wieku powyżej 50 lat + 1 punkt, 

5) osoba z niepełnosprawnością+ 1 punkt. 

11.  W przypadku kursów realizowanych Partnera projektu na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego w odniesieniu do danej formy pozaszkolnej kształcenia ustawicznego będą 

brane pod uwagę łączne kryteria, o których mowa w art. 135 ust. 6 pkt 2 ustawy Prawo 

oświatowe: 

a) wielodzietność rodziny kandydata - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

b) niepełnosprawność kandydata - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, 

c) niepełnosprawność dziecka kandydata – jw., 

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę - jw., 

e) samotne wychowywanie dziecka kandydata - prawomocny wyrok sądu rodzinnego 

orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

12.  W przypadku kursów doszkalających techniki jazdy (Kurs z zakresu bezpiecznej jazdy 

samochodem oraz Kurs dla kierowców uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości 

pieniężne) warunkiem koniecznym jest posiadanie prawa jazdy kategorii B. 

13.  W przypadku, gdy dwie lub więcej osób otrzymają tę samą liczbę punktów brana pod uwagę 

będzie data wpływy formularza rekrutacyjnego kandydata. 

14.  Warunkiem rekrutacji jest spełnienie kryteriów obligatoryjnych i potwierdzenie ich 

odpowiednim dokumentem urzędowym lub zaświadczeniem, a w przypadku braku 

możliwości uzyskania ww. dokumentu - oświadczeniem. 

15.  W przypadku osób o niskich kwalifikacjach konieczne jest dostarczenie kopii 

świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły/placówki w ramach edukacji formalnej lub  

w przypadku braku możliwości dostarczenia ww. kopii świadectwa/dyplomu – oświadczenie. 

(Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu projektu.) 

16.  W przypadku kryterium premiującego – osoby z niepełnosprawnościami, kryterium to będzie 

weryfikowane na podstawie kopii orzeczenia o niepełnosprawności lub kopii legitymacji 

osoby niepełnosprawnej potwierdzonych za zgodność z oryginałem. 

17.  Na potrzeby działań związanych z rekrutacją do projektu, co najmniej raz na pół roku 

tworzone będą listy rankingowe – podstawowa i rezerwowa.  



 

5 

 

Lista rezerwowa powstanie w sytuacji gdy liczba chętnych przewyższy dostępną liczbę miejsc 

na liście podstawowej. O kolejności umieszczenia na liście rezerwowej, decydować będzie 

kolejność zgłoszeń. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie 

w przypadku rezygnacji lub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane, 

zgodnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi w Regulaminie projektu. 

18.  Uczestnicy projektu zostaną powiadomieni telefonicznie, mailowo, bądź ustnie 

o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie. 

19.  Złożenie przez osobę formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 1 do Regulaminu) jest 

jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazywanie danych potrzebnych do monitorowania 

wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji, a także zobowiązanie do 

przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu projektu. 

20.  Na etapie rekrutacji oprócz formularza rekrutacyjnego, każda osoba składa deklarację 

uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2 do Regulaminu), jak również oświadczenie 

uczestnika projektu (załącznik nr 3 do Regulaminu) oraz podpisaną klauzulę informacyjną 

(załącznik nr 1a do Regulaminu). 

 

§5 

Warunki udziału w projekcie 

1. W ramach projektu realizowane będą pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego3 służące 

nabywaniu, podnoszeniu, uzupełnianiu wiedzy i umiejętności lub kwalifikacji: kwalifikacyjne 

kursy zawodowe i kursy umożliwiające uzyskiwaniu i uzupełnienie wiedzy, umiejętności  

i kwalifikacji zawodowych. 

2. Kursy realizowane będą w następujących tematach:  

• Kursy doszkalające techniki jazdy: Kurs z zakresu bezpiecznej jazdy samochodem 

(maks. 200 osób) i Kurs dla kierowców uprzywilejowanych i pojazdów przewożących 

wartości pieniężne (maks. 300 osób),  

• Operator dronów z uprawnieniami VLOS i BLOS (maks. 750 osób), 

• Kurs elektroniczny (maks. 500 osób), 

• Kurs kulinarny (maks. 746 osób), 

• Operator obrabiarek skrawających (maks. 54 osoby). 

3. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. odpowiada za kursy doszkalające techniki jazdy 

(Kurs z zakresu bezpiecznej jazdy samochodem oraz Kurs dla kierowców uprzywilejowanych  

i pojazdów przewożących wartości pieniężne), Operator dronów z uprawnieniami VLOS  

i BLOS, Kurs elektroniczny, Kurs kulinarny. 

4. W przypadku kursów organizowanych przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., za 

udział uczestnika projektu w kursie wnoszony jest wkład własny w wysokości 11% wartości 

kursu. 

5. Szczegóły wnoszenia wkładu własnego reguluje umowa z uczestnikiem projektu stanowiąca 

załącznik do Regulaminu projektu (załącznik nr 4a). 

 
33 Zgodnie z Ustawą  – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.zm.) i rozporządzeniem z dnia 19 marca 2019 

roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). 
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6. Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu realizuje w ramach projektu kurs: Operator 

obrabiarek skrawających. Zasady udziału w kursie Operator obrabiarek skrawających zawarte 

są w załączniku nr 7 do Regulaminu projektu. 

7. Kurs Operator obrabiarek skrawających realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego 

w Grudziądzu jest dla uczestników projektu bezpłatny. 

8. Osoba zakwalifikowana do projektu, przed podpisaniem umowy musi potwierdzić czy od 

momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych jej sytuacja i dane wskazane w szczególności 

w formularzu rekrutacyjnym nie uległy zmianie (załącznik nr 8 do Regulaminu projektu). 

 

§6 

Prawa i obowiązki uczestników projektu 
1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do: 

1) Zgłaszania uwag dotyczących kursu w którym uczestniczy, bezpośrednio do Koordynatora 

projektu. 

2)  Aktywnego uczestnictwa we wsparciu oferowanym w ramach projektu. 

3) Usprawiedliwiania uzasadnionych nieobecności spowodowanych chorobą lub ważnymi 

sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga zawiadomienia w formie telefonicznej 

lub elektronicznej. 

4) Otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych zgodnie  

z zapisami zawartymi w projekcie. 

5) Otrzymania zaświadczenia albo innego dokumentu poświadczającego ukończenie kursu. 

6)  Rezygnacji z udziału w projekcie na zasadach określonych we wzorach umów  

z Uczestnikiem stanowiących załączniki nr 4a, 4b, do Regulaminu. 

2. Każdy uczestnik projektu ma obowiązek:  

1) Przestrzegania postanowień Regulaminu projektu. 

2) Wypełnienia i złożenia dokumentacji projektowej, w tym m.in. do: 

a. potwierdzania swojej obecności na liście obecności,  

b. potwierdzenia podpisem faktu skorzystania z cateringu (o ile dotyczy)  

i otrzymania materiałów szkoleniowych, 

c. wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania projektu i po jego 

zakończeniu, 

d. potwierdzenia otrzymania zaświadczenia / certyfikatu. 

3) Podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik do Regulaminu projektu (załącznik 

nr 4a, 4b). 

4) Regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach zgodnie  

z otrzymanym harmonogramem. 

5) Systematycznego uczęszczania na zajęcia w ramach projektu – 80% frekwencja jest 

jednym z warunków zaliczenia udziału w danej formie wsparcia (warunkiem ukończenia 

projektu i otrzymania zaświadczenia jest udział w co najmniej 80% zajęć. 

6) Dbania o sprzęt i materiały powierzone. 

7) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas kursu. 

8) Bieżącego informowania personelu projektu o wszystkich zdarzeniach mogących 

zakłócić jego udział w projekcie. 
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9) Przekazania danych potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu 

bezpośredniego. 

10) W przypadku ustalenia odpłatności – wkładu własnego, regulowania odpłatności 

zgodnie z zapisami umowy, której wzór stanowi załącznik do Regulaminu projektu (załącznik 

nr 4a, 4b). 

11) Informowania o zmianie danych osobowych. 

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
1. Do interpretacji postanowień Regulaminu uprawniona jest wyłącznie Toruńska Agencja 

Rozwoju Regionalnego S.A. 

2. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego 

Regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników na stronie internetowej 

Projektu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz załączników do Regulaminu projektu: 

1. Wzór formularza rekrutacyjnego. 

1a. Klauzula informacyjna. 

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie. 

3. Oświadczenie uczestnika projektu. 

4. 4a Wzór umowy z uczestnikiem projektu (TARR S.A.). 

4b Wzór umowy z uczestnikiem projektu (CKZ). 

5. Wzór oświadczenia (osoby o niskich kwalifikacjach). 

6. Wzór oświadczenia (osoby powyżej 65 roku życia). 

7. Zasady udziału w kursie Operator obrabiarek skrawających (CKZ). 

8. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w projekcie. 


