
 

ANEKS NR 1 z dnia 01.12.2017r. 

DO REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

 „JĘZYKI I KOMPUTERY KLUCZEM DO KARIERY!”  

 numer projektu RPPM.05.05.00‐22‐0152/16  

 

Aneks wprowadza do Regulaminu uczestnictwa  w projekcie „Języki i komputery kluczem do kariery”  

następujące zmiany: 

1. Określoną w  § 5 pkt.2  treść: 

„Nabór jest otwarty i jawny. Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w trzech edycjach  po 110      

osób w terminach dla szkoleń:  

 1) Komputerowych:  IX/X 2017r. (dla I edycji), XI/XII 2017 r. (dla II edycji), II/III  2018r.(dla III edycji).  

 2) Językowych: IX/X 2017 r. (dla I edycji), XII/I/II 2017 r. (dla II edycji), III/IV/V  2018r.(dla III edycji). „ 

 

zastępuje się treścią:  

„Nabór jest otwarty i jawny. Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w trybie ciągłym, aż do 

uzyskania wymaganej liczby Uczestników Projektu.  Uczestnicy  zostaną  zapisani  na  listę 

uczestnictwa. W sytuacji zbyt dużej liczby chętnych utworzona zostanie lista rezerwowa.” 

 

2. Określoną w  § 5  pkt.6  treść: 

„Przy tworzeniu list uczestników będą uwzględniane limity ze względu na zaplanowaną liczbę 

uczestników projektu w danej edycji. Liczba uczestników zostanie umieszczona na stronie 

internetowej projektu oraz w Biurze Projektu.” 

 

zastępuje się treścią:  

„Przy tworzeniu list uczestników będą uwzględniane limity ze względu na zaplanowaną liczbę 

uczestników projektu. Liczba uczestników zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu 

oraz w Biurze Projektu.” 

 

3. Określoną w  § 6  pkt. 3  treść: 

„Przewidziano utworzenie następującej liczby grup szkoleniowych:  

1)Szkolenia komputerowe: 8 grup po 12 osób w każdej edycji. Łącznie w trzech  edycjach będzie 288 

uczestników.  

 2) Szkolenia językowe:   

a) Język angielski: 6 grup po 12 osób w każdej edycji. Łącznie w trzech edycjach będzie 216 

uczestników.  

b) Język niemiecki: 2 grupy po 12 osób w każdej edycji. Łącznie w trzech edycjach będzie 72 

uczestników.” 

 

 



zastępuje się treścią:  

„Przewidziano utworzenie następującej liczby grup szkoleniowych:   

1)Szkolenia komputerowe: 24 grupy po 12 osób.  Łącznie przeszkolonych zostanie 288 uczestników.   

2) Szkolenia językowe:   

a)Język angielski: 18 grup po 12 osób.  Łącznie przeszkolonych zostanie 216 uczestników.    

b)Język niemiecki: 6 grup po 12 osób. Łącznie przeszkolonych zostanie 72 uczestników.” 

 

 

3. Określoną w  § 6  pkt. 4  treść: 

„W  przypadku  braku  możliwości  zorganizowania  pełnej  grupy  o  danych  potrzebach  (poziomie    

zaawansowania) w każdej edycji będzie istniała możliwość zakupienia usługi  szkoleniowej:   

a) Szkolenia  komputerowe:  dla  14  osób  w  każdej  edycji.  Łącznie  w  trzech edycjach 42 osoby.   

b) Szkolenia językowe:    

i. Język  angielski:  średnio  dla  10  osób  w  każdej  edycji.  Łącznie  w  trzech  edycjach 30 osób.   

ii. Język niemiecki: dla 4 osób w każdej edycji. Łącznie w trzech edycjach będzie  12 uczestników.” 

 

zastępuje się treścią:  

„W  przypadku  braku  możliwości  zorganizowania  pełnej  grupy  o  danych  potrzebach  (poziomie    

zaawansowania)  będzie istniała możliwość zakupienia usługi  szkoleniowej:   

a) Szkolenia  komputerowe:  łącznie w ramach projektu dla  42  osób.   

b) Szkolenia językowe:    

- Język  angielski:  łącznie w ramach projektu dla 30 osób.   

- Język niemiecki: łącznie w ramach projektu dla 12 osób.” 

 

3. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 

4. Zmiany do Regulaminu wchodzą z dniem 1 grudnia 2017r.   

 

 

 

 

 


