
 

 
str. 1 

Projekt GOOGLE DLA MENEDŻERÓW  
o numerze POPC.03.01.00-00-0184/19-00 

 Partnerzy projektu: 

Załącznik nr. 1  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„GOOGLE DLA MENEDŻERÓW” - POPC.03.01.00-00-0184/19-00 

 

Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,                                           

III Oś priorytetowa „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe                        

na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.  

Projekt realizowany przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Partnerstwie z Instytutem 

Rozwoju Rynku Pracy. 

 
UWAGI:  

1. Przed rozpoczęciem wypełniania Formularza zgłoszeniowego do projektu należy zapoznać się           

z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „GOOGLE DLA MENEDŻERÓW”.  

2. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić czytelnie w języku polskim, drukowanymi literami,             

bez skreśleń i podpisać we wskazanych miejscach. W przypadku dokonania skreśleń,                        

proszę postawić parafkę (obok skreślenia), a następnie zaznaczyć prawidłową odpowiedź. 

3. Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki Formularza zgłoszeniowego.  

W przypadku gdy któraś z części Formularza nie dotyczy, należy wpisać „NIE DOTYCZY”.  

4. W miejscu  należy zaznaczyć właściwą odpowiedź „krzyżykiem” X.  

5. Wszystkie dokumenty stanowiące załącznik do Formularza powinny być poświadczone 

własnoręcznym podpisem kandydata/ki z datą.  

6. Oryginał Formularza wraz z załącznikami nie podlega zwrotowi, dlatego  prosimy o  zapewnienie 

kopii składanych dokumentów.  

Część A 

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU 

DANE INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCEJ WSPARCIE 

Kraj Polska 

Nazwa 

Instytucji 

(Pełna nazwa) 

 

NIP           

Typ instytucji 
 

     ORGANIZACJA POZARZĄDOWA 

     JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

     LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

 

https://akceleratorstartu.pl/wp-content/uploads/2020/05/1-Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-KPASZ.pdf
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Dane teleadresowe  

Województwo 
 

    DOLNOŚLĄSKIE 

    KUJAWSKO–POMORSKIE 

    LUBUSKIE 

    ŁÓDZKIE 

    ŚLĄSKIE 

    WARMIŃSKO–MAZURSKIE 

 

Powiat 
 

Gmina 
 

Miejscowość 
 

Ulica  

Numer 

budynku 

 
Numer 

lokalu 

 

Kod pocztowy 
 

Telefon 

kontaktowy 

 
Adres e-

mail 

 

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU 

Kraj Polska 

Pracownik              

lub 

przedstawiciel 

podmiotu 

Pracownik lub przedstawiciel podmiotu 

Rodzaj 

uczestnika 

Indywidualny 

Imię  

Nazwisko  

Pesel            

Płeć      Kobieta      Mężczyzna 

Przedział 

wiekowy 

 

     Osoba w wieku 18 – 34 lata 

     Osoba w wieku 35 – 43 lata 

     Osoba w wieku 44 – 64 lata 

     Osoba w wieku powyżej 65 lat 

 

Wykształcenie 
 

     niższe niż podstawowe (brak formalnego wykształcenia) 

     podstawowe (ukończona szkoła podstawowa lub podstawowe studium                   

zawodowe) 

     gimnazjalne (ukończona szkoła gimnazjalna) 
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    ponadgimnazjalne (ukończona szkoła średnia licealna lub zawodowa, 

zasadniczo zawodowa) 

    policealne (wykształcenie na poziomie powyżej szkoły średniej, które 

jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym) 

    wyższe (uzyskany tytuł licencjata, magistra, inżyniera, doktora lub 

ukończone studia podyplomowe lub doktoranckie) 

 

Dane kontaktowe uczestnika - Miejsce zamieszkania - zgodnie z art.25 k.c. miejsce 

przebywania z zamiarem stałego pobytu 

Województwo 
 

Powiat 
 

Gmina 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Numer budynku 
 

Numer lokalu 
 

Kod pocztowy 
 

Telefon 

kontaktowy 

 
Adres e-mail 

 

Data rozpoczęcia udziału w projekcie 

(Proszę wpisać termin szkolenia) 
 

 

 

Część B 

Dane dodatkowe uczestnika dotyczące organizacji szkolenia 

Osoba z niepełnosprawnościami           tak           nie 

Osoba z niepełnosprawnościami ze specjalnymi 

potrzebami szkoleniowym 
          tak           nie 

- Proszę o wskazanie jeśli:  

 

W trakcie szkolenia proszę o posiłek bezmięsny  tak  nie 

Skąd dowiedzieli się o Państwo o Projekcie? 

          Strona www, media społecznościowe           Plakaty, ulotki 

           Z polecenia           Inne (jakie?) 

 Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w Formularzu rekrutacyjnym do projektu 

przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, reprezentowane przez 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie ul. Spokojna 13a, Beneficjenta - Fundację Wspierania Zrównoważonego 

Rozwoju z siedzibą w Warszawie, Partnera - Instytut Rozwoju Rynku Pracy z siedzibą w Gliwicach w celu przeprowadzenia wobec 

Kandydata/ki procedury rekrutacji do udziału w projekcie*. 

 * Niewyrażenie powyższej zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi przyjęcie formularza, a przez to nie będzie 

możliwości wzięcia udziału w rekrutacji do projektu. 

 

 …..………………………………………                  …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                    CZYTELNY PODPIS  
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Załącznik nr. 2 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: „GOOGLE DLA MENEDŻERÓW” 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE 

  

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………(Imię i Nazwisko), 

zatrudniony/współpracujący dla/w/z ……….………………………………… (Należy podać 

pełną nazwę NGO, JST lub LGD), deklaruje udział w projekcie „GOOGLE DLA 

MENEDŻERÓW” i zgłaszam udział w szkoleniu na poziomie 

podstawowym/średniozaawansowanym* realizowanym w ramach projektu „GOOGLE DLA 

MENEDŻERÓW” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,           

III Oś priorytetowa  „Cyfrowe kompetencje społeczeństw”, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe 

na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

* właściwe zakreślić  

 

 …..………………………………………                  …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                    CZYTELNY PODPIS  

 

OŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKA PROJEKTU 

Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, że:   

1. Pouczony/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą           

lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że wszystkie ww. dane podane                             

w Formularzu zgłoszeniowym do projektu są prawdziwe. 

2. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.  

3. Zgłaszam i deklaruje dobrowolną chęć udziału w szkoleniu zaplanowanym w ramach 

realizowanego projektu. 

4. Zostałem/am poinformowany/a, że udział w projekcie jest bezpłatny.   

5. Zapoznałem/am się z zasadami udziału w projekcie, zawartymi w REGULAMINIE 

REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE, spełniam i akceptuję wszystkie warunki 

określone w ww. Regulaminie. 
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6. Zostałem/-łam poinformowany/-a, że Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego 

Funduszu Regionalnego III Oś Priorytetowa „Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa”                                                                        

Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”                   

Program Operacyjny Polska Cyfrowa. 

7. Wyrażam zgodę na prowadzenie wobec mojej osoby dalszego postępowania 

rekrutacyjnego, mającego na celu określenie moich predyspozycji do udziału w projekcie. 

8. Jestem świadom/-a, że złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne                     

z zakwalifikowaniem się do udziału w Projekcie.  

9. W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału w Projekcie, nie będę wnosił/-a żadnych 

zastrzeżeń ani roszczeń. 

10. Wyrażam zgodę na przekazywanie do mnie, informacji drogą elektroniczną (poczta email) 

oraz drogą telefoniczną.  

11. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku, zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy           

z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim  prawach pokrewnych (DZ. U. z 2016 r. poz. 666, 

z poz. 666, z póżn. zm. ) do celów promocyjnych.    

  

 …..………………………………………                  …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                    CZYTELNY PODPIS  

 

OŚWIADCZENIA DLA INSTYTUCJI ZGŁASZAJĄCEJ UCZESTNIKA 

……………………………………………………………………………….  (Pełna nazwa instytucji)  

……………………………………………………………………………….  (KRS) 

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………  (Imię i Nazwisko), 

oświadczam, że:                                                           

1. Pouczony i świadomy odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą: 

Oświadczam, że zgodnie z wymogami Instytucja, którą reprezentuję jest uprawniona          

do uczestnictwa w projekcie.  

2. Oświadczam, że wszystkie podane w formularzu dane odpowiadają stanowi faktycznemu 

i są zgodne z prawdą.  

2. Zostałem/-łam poinformowany/-a, że Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego 

Funduszu Regionalnego III Oś Priorytetowa „Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa”                                                                        
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Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”                   

Program Operacyjny Polska Cyfrowa. 

3. Zapoznałem/am  się z zasadami udziału w projekcie, zawartymi w REGULAMINIE 

REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE, spełniam i akceptuję wszystkie warunki 

określone w ww. Regulaminie. 

4. Wyrażam zgodę na przekazywanie do Instytucji, którą reprezentuję, informacji drogą 

elektroniczną (poczta email) oraz drogą telefoniczną.  

 

 

…..………………………………………                        ……………………………………………       

MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                         PODPIS I PIECZĄTKA  

 OSOBY UPRAWNIONEJ  

                                         DO REPREZENTOWANIA INSTYTUCJI                   
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 Załącznik nr. 3 

 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM  

ODBIORCY OSTATECZNEGO 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „GOOGLE DLA MENEDŻERÓW” oświadczam, 

że zostałem poinformowany, że: 

1. Administratorem przekazanych danych osobowych w ramach realizacji ww. projektu jest 

minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej 

dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy               

ul. Spokojnej 13 a, 01-044 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), 
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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, 

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). 

5. Moje dane osobowe będą przetwarzane  wyłącznie w celu realizacji projektu: „GOOGLE 

DLA MENEDŻERÓW, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 

udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości                  

oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach POPC. 

6. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej tj. 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13 a, 01-044 Warszawa, beneficjentowi 

projektu Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju ul. Hafciarska 11 04-704 

Warszawa (nazwa i adres beneficjenta), Instytut Rozwoju Rynku Pracy ul. Obrońców 

Poczty Gdańskiej 5,  42 -200 Gliwice (nazwa i adres partnera) oraz podmiotom, które na 

zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu Centrum Kratywności Kwadrat Sp. 
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z o.o ul. Ceramiczna 18 lok 532, Dynamic Creatives Group Martin Drabarek ul. Branickiego 

15, 02-972 Warszawa (nazwa i adres ww. podmiotów). Przekazane dane osobowe mogą 

zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji 

Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta. Przekazane dane osobowe 

mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie 

Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt              

w ramach POPC. 

7. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia i realizacji projektu,                

a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia                

w ramach projektu. 

8. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

9. Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji. 

10. Przekazane dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania 

dokumentacji. 

11. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres 

poczty elektronicznej:  

a) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego – iod@miir.gov.pl; 

b) Centrum Projektów Polska Cyfrowa – bezpieczeństwo@cppc.gov.pl; 

c) Beneficjent – Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju                                                         
- gk@ochronaosobowych.pl; 

d) Partner –  Instytut Rozwoju Rynku Pracy – kontakt@innowacjespoleczne.com; 

12. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

13. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia                                     

lub ograniczenia przetwarzania. 

 

…..………………………………………                  …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                    CZYTELNY PODPIS  

mailto:iod@miir.gov.pl
mailto:bezpieczeństwo@cppc.gov.pl
mailto:gk@ochronaosobowych.pl
mailto:kontakt@innowacjespoleczne.com
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Załącznik nr. 4 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE                                                               

”GOOGLE DLA MENEDŻERÓW” 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „GOOGLE DLA 

MENEDŻERÓW” nr POPC.03.01.00-00-0184/19-00, realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Osi priorytetowej – Cyfrowe kompetencje 

społeczeństwa, Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

realizowany przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Partnerstwie                              

z Instytutem Rozwoju Rynku Pracy. 

§ 1  

Słownik terminów 

1. Projekt – należy przez to rozumieć projekt: „GOOGLE DLA MENEDŻERÓW”  

nr POPC.03.01.00-00-0184/19-00                                

2. Beneficjent – realizujący projekt – Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju,                    

ul. Hafciarska 11, 04-704 Warszawa - https://fwzr.pl/. 

3. Partner – odpowiedzialny za realizację projektu dla grupy NGO w województwie śląskim.- 

Instytut Rozwoju Rynku Pracy, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5, 42-200 Gliwice - 

http://klaster.org.pl/.  

4. Kadra Projektu – Beneficjent + Partner. 

5. Kandydat/ka – osoba aplikująca do udziału w projekcie „GOOGLE DLA MENEDŻERÓW”, 

spełniająca jednocześnie wszystkie kryteria dostępu: 

a) jest osobą, która ukończyła 18 lat; 

b) jest pracownikiem/współpracownikiem NGO, JST lub LGD; 

c) pracuje dla/ na rzecz NGO, JST lub LGD zlokalizowanych na terenie VI województw: 

dolnośląskie, kujawsko – pomorskie, lubuskie, łódzkie, śląskie, warmińsko – 

mazurskie; 

d) wypełniła wszystkie dokumenty aplikacyjne; 

e) z własnej inicjatywy jest zainteresowany/a podniesieniem kompetencji cyfrowych. 

6. Uczestnik/czka projektu – kandydat/ka, który został zakwalifikowany do udziału w 

projekcie, który spełnia warunki określone w pkt. 5. 

https://fwzr.pl/
http://klaster.org.pl/
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7. Dokumenty aplikacyjne – dokumenty, które wypełnia kandydat/ka, aby zgłosić chęć 

przystąpienia do projektu: Formularz zgłoszeniowy, Deklaracje, oświadczenie o 

zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym, zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych, regulamin uczestnictwa w projekcie. 

8. Grupa docelowa projektu – projekt skierowany jest do pracowników/współpracowników 

Organizacji Pozarządowej (NGO), Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) lub Lokalnej 

Grupy Działania (LGD). 

9. NGO – Organizacja Pozarządowa.  

10. JST  – Jednostka Samorządu Terytorialnego.  

W projekcie założono, również uczestnictwo przedstawicieli podmiotów podległych JST 

bez wskazywania jednostki - gdyż kluczowe będzie wskazanie tych osób, które są 

członkami zespołów zadaniowych, organizowanych na terenie gminy. 

11. LGD – Lokalna Grupa Działania 

12. Osoba niepełnosprawna – osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 

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

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z 

zaburzeniami psychicznymi o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 

ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim 

orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 

13. Szkolenie stacjonarne – 8 godzinne szkolenie realizowane w ramach Projektu                           

do uzyskania kompetencji cyfrowych przez Uczestnika/czki projektu. 

14. Szkolenie on-line – 8 godzinne szkolenie udostępnione na specjalnej platformie on-line 

do której dostęp uczestnicy dostaną zamiast udziału w szkoleniu stacjonarnym w ramach 

Projektu do uzyskania kompetencji cyfrowych przez Uczestnika/czki projektu. 

15. Zwrot kosztów dojazdu – zwrot kosztów dojazdu przysługuje tylko 

pracowników/współpracowników Organizacji pozarządowych (NGO), dotyczy przejazdu z 

miejsca zamieszkania do miejsca realizacji szkolenia (dojazd tam i z powrotem)  

Całkowita kwota zwrotu na 1 uczestnika/czki nie powinna przekroczyć wartości założonej 

w projekcie. 

Zwrot kosztów dojazdu dotyczy przejazdu komunikacją publiczną (PKP II klasa, PKS, 

busami regionalnymi/lokalnymi itp.) – Uczestnik/czka zobowiązany/na jest do złożenia 

wniosku o zwrot poniesionych kosztów oraz załączenia oryginałów biletów/paragonów 

fiskalnych  w danym dniu w którym odbywa się szkolenie (dojazd tam i z powrotem). 

Kadra Projektu dopuszcza zwrot przejazdów własnym samochodem – Uczestnik/czka 

zobowiązany/na jest do złożenia wniosku o zwrot poniesionych kosztów, kserokopie 
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dowodu rejestracyjnego pojazdu, kserokopie prawa jazdy oraz Zaświadczenia 

przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji publicznej o wysokości 

najtańszego biletu na danej trasie. W przypadku korzystania z własnego samochodu 

zwracana będzie kwota faktycznie poniesionego wydatku, jednakże tylko do wartości biletu 

najtańszego środka transportu na danej trasieskanu dowodu rejestracyjnego samochodu 

lub umowy użyczenia – poświadczenia o średnim koszcie komunikacji na danej trasie.  

Decyzję o przyznaniu zwrotu kosztów dojazdu (na podstawie przedstawionych 

dokumentów) podejmuje Kadra Projektu. 

16. Strona internetowa - https://googlemanager.pl/; 

§ 2  

Informacje o projekcie 

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

Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020, III Osi Priorytetowej - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania 

szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. 

2. Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.05.2022 r.   

3. Głównym celem projektu jest zwiększenie w okresie do 31 maja 2022 r. poziomu 

kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w 

celach edukacyjnych, zawodowych i rekreacyjnych wśród minimum 90% spośród 1890 

osób powyżej 18 r.ż. z obszaru całego kraju objętych w projekcie szkoleniami kompetencji 

cyfrowych.  

4. Grupa docelowa:  

a) Osoby 18+ z całej Polski, które chcą zdobyć bądź podnieść kompetencje cyfrowe.  

b) Pracownicy/współpracownicy Organizacji Pozarządowych, Jednostek Samorządu 

Terytorialnego lub Lokalnych Grup Działania zlokalizowanych na terenie VI 

województw: dolnośląskie, kujawsko–pomorskie, lubuskie, łódzkie, śląskie, warmińsko 

– mazurskie. 

5. Projekt realizowany jest z poszanowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji,               

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 

i mężczyzn. 

6. Wszystkie informacje dotyczące realizacji Projektu dostępne są na stronie internetowej 

https://googlemanager.pl/ , a także bezposrednio u: 

Beneficjenta - e-mail: kontakt@googlemanager.pl tel.: + 48 606 218 396. 

https://googlemanager.pl/
https://googlemanager.pl/
mailto:kontakt@googlemanager.pl
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Partnera - e-mail: robklosowski@gmail.com tel.: + 48 793 757 257. 

 

§ 3  

Zakres wsparcia, którego dotyczy niniejszy regulamin 

1. Wsparcie, którego dotyczy niniejszy regulamin obejmuje możliwość skorzystania ze szkoleń      

z zakresu kompetencji cyfrowych podzielonych na II następujące poziomy zaawansowania 

(do wyboru). Poziom dla uczestników/czek uczących się od podstaw lub poziom dla 

uczestników/czek średniozaawansowanych.  

Dany uczestnik/czka może wziąć udział tylko jeden raz w 1 szkoleniu i tylko w 1 

wybranym poziomie szkolenia (początkującym lub średniozaawansowanym). 

2. Udział uczestników/czek w projekcie jest bezpłatny. 

3. Szkolenia będą odbywać się w okresie od września 2020 roku do 31.05.2022 roku.  

4. Szkolenia będą realizowane na terenie województw objętych wsparciem w ramach projektu 

tj.: na terenie VI województw: dolnośląskie, kujawsko–pomorskie, lubuskie, łódzkie, śląskie, 

warmińsko – mazurskie.  

Dokładne miejsca realizacji danego szkolenia będą zamieszczone na stronie www projektu, 

a także w bezpośredniej informacji przekazywanej e-mail potwierdzającym udział w danym 

szkoleniu. 

5. Szkolenie będzie trwało maximum 8h zegarowych (co najmniej 2 przerwy kawowe,                     

1 przerwa obiadowa). 

§ 4  

Uczestnik/czka projektu - Kwalifikowalność uczestników szkoleń 

1. Uczestnik/czka szkoleń mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia. i są 

pracownikami/współpracownikami pracującymi dla/na rzecz NGO, JST lub LGD, 

zlokalizowanych na terenie VI województw: dolnośląskie, kujawsko – pomorskie, lubuskie, 

łódzkie, śląskie, warmińsko – mazurskie; 

2. Uczestnik/czka z własnej inicjatywy jest zainteresowany/a podniesieniem kompetencji 

cyfrowych. 

§ 5 

Procedura naboru 

mailto:robklosowski@gmail.com
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1. Rekrutacja prowadzona będzie w oparciu o zasadę niedyskryminacji, w sposób bezstronny, 

zgodnie z warunkami jawnymi i jednakowymi dla wszystkich Kandydatów, uwzględniając 

kryteria projektu, w oparciu o dokumenty aplikaccyjne zgodnie z zasadą równości szans, 

równym dostępem do wsparcia bez względu na płeć, niepełnosprawność itp.  

2. Przez cały okres rekrutacji Beneficjent i Partner prowadzić będą monitoring w celu 

zachowania zasady równego dostępu i równego traktowania wszystkich zainteresowanych 

projektem.  

3. Kandydat/ka zainteresowany udziałem w Projekcie przed złożeniem dokumentów powinny 

zapoznać się z niniejszym Regulaminem, dostępnym na stronie internetowej Projektu 

https://googlemanager.pl/ 

4. Rekrutacja będzie trwała w sposób ciągły od września 2020 r. do 31.05.2022 r. na terenie 

VI województw. 

Termin ten może ulec zmianie w zależności od toku realizacji Projektu. 

5. Działania rekrutacyjne będą wspierane działaniami informacyjno – promocyjnymi                            

tj. kampaniami w mediach społecznościowych, kampaniami targetowych w Social Media, 

dystrybucją ulotek i plakatów.  

6. Kandydat/ka zainteresowany/a wzięciem udziału w Projekcie zobowiązany jest do wysłania 

i przesłania dokumentów aplikacyjncyh, które dostępne są na stronie internetowej 

https://googlemanager.pl/. 

7. Beneficjent i Partner dopuszczają możliwość przesyłania dokumentów aplikacyjnych na 

wskazane na stronie projektu do kontaktu adresy e-mail.  

8. Kadra Projektu oferuje pomoc przy ich wypełnianiu w przypadku osób                                                        

z niepełnosprawnościami. 

9. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.   

10. Dokumenty aplikacyjne złożone przez Kandydata/ke nie podlegają zwrotowi i będą 

przechowywane w dokumentacji projektu. 

11. Każdy Kandydat/ka na Uczestnika/czkę Projektu zostanie powiadomiony telefonicznie i/lub 

mailowo o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie. 

12. Data rozpoczecia udziału w projekcie jest datą pierwszego dnia szkolenia.  

 
§ 6  

Prawa i obowiązki Uczestnika/czek projektu 

1. Każdy Uczestnik/czka ma prawo do: 

https://googlemanager.pl/
https://googlemanager.pl/
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a) bezpłatnego skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach projektu tj. zgodnie                    

z zdiagnozowanym poziomem kompetencji cyfrowych (do wyboru); 

b) otrzymania materiałów szkoleniowych podczas szkolenia; 

c) otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu; 

d) zwrotu w uzasadnionych przypadkach kosztów dojazdu, gdy szkolenie odbywa się poza 

miejscem zamieszkania Uczestnika/czki projektu dot. grupy NGO.  

Decyzję o przyznaniu zwrotu kosztów dojazdu podejmuje Kadra projektu. 

2. Obowiązki Uczestnika/czki projektu: 

a) wypełnienie, podpisanie, przesłanie lub złożenie wszelkich dokumentów w tym 

aplikacyjnych związanych z realizacją projektu; 

b) potwierdzania obecności na szkoleniu poprzez złożenie podpisu na liście obecności; 

c) potwierdzeniu odbioru wyżywienia, materiałów szkoleniowych, zaświadczenia o 

ukończeniu szkolenia, poprzez złożenie podpisu na odpowiednich listach; 

d) wypełnieniu pre i post testów; 

e) udziału w badaniu ewaluacyjnym, które odbędzie się w po zakończeniu szkolenia;  

f) przestrzeganiu postanowień niniejszego regulaminu; 

g) uczestnictwie w co najmniej ¾ czasu zajęć; 

h) udzielanie informacji związanych z uczestnictwem w projekcie Instytucjom 

zewnętrznym zaangażowanym w realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

i) nieuzasadnione przerwanie uczestnictwa w Projekcie w szkoleniu może skutkować 

konsekwencjami finansowymi w postaci obowiązku zwrotu kosztów poniesionych przez 

Kadrę Projektu na realizację wsparcia na rzecz danego Uczestnika/czki.  

Kadra projektu może zobowiązać Uczestnika/czki do zwrotu kosztów uznanych za 

niekwalifikowane poniesione w związku z jego uczestnictwem w projekcie-szkoleniu. 

j) uczestnik/czka wyrażają zgodę na udział w badaniu ewaluacyjnym, które odbędzie się 

po zakończeniu szkolenia.  

§ 7 

Zasady rezygnacji z udziału w szkoleniu 

1. Bezpłatna rezygnacja z udziału w projekcie wymaga złożenia oświadczenia woli w formie 

pisemnej. Oświadczenie należy przesłać na adres e-mail: kontakt@googlemanager.pl; 

2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach                 

np. z przyczyn natury zdrowotnej lub innej. Po otrzymaniu przez Beneficjenta oświadczenia 

o rezygnacji uczestnik/uczestniczka zostaje skreślona z listy uczestników.  

mailto:kontakt@googlemanager.pl
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§ 8  

Postanowienia końcowe 

1. Ostateczna interpretacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie należy                        

do Beneficjenta i Partnera działającego z upoważnienia i w porozumieniu. 

2. Beneficjent i Partner zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.  

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem i kwestie sporne rozstrzygane będą przez 

Beneficjenta i Partnera projektu.  

4. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie www projektu: 

https://googlemanager.pl/; 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r.  

6. Beneficjent i Partner zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w niniejszym Regulaminie 

lub wprowadzenia dodatkowych postanowień w sytuacji zmiany wytycznych, warunków 

realizacji Projektu, dokumentów programowych lub innych.  

  

 

…..………………………………………                  …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                    CZYTELNY PODPIS  

 

https://googlemanager.pl/

