ANEKS NR 3 z dnia 19.12.2018 r.
DO REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„JĘZYKI I KOMPUTERY KLUCZEM DO KARIERY!”
numer projektu RPPM.0505.00-22-0152/16
Na podstawie § 11 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„JĘZYKI I KOMPUTERY KLUCZEM DO KARIERY!”
§1
§ 3 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie:
Celem Projektu jest poprawa sytuacji 583 os. (379K, 204M) w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej)
będących os. niezatrudnionymi (biernymi zawodowo lub bezrobotnymi) oraz zatrudnionymi jako pracownicy
sektora MMSP/ dużych przeds./ samozatrudnieni, podmiotów ekon.społ/przedsięb. społ. lub jednostkach sektora
finansów publicznych zamieszkujących na obszarze woj. pomorskiego, które z własnej inicjatywy są
zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji
zawodowych. Uczestnikami projektu są wyłącznie os. zamieszkujące na obszarze woj. pomorskiego w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem
umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. Uczestnikami projektu są wyłącznie os. zamieszkujące na
obszarze woj. pomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Celem szczegółowym projektu jest wzrost
kwalifikacji językowych potwierdzonych certyfikatem zewnętrznym uznawanym na rynku pracy u minimum 281os.
oraz wzrost kwalifikacji ICT u min. 281 os. objętych wsparciem, poprzez udział w ramach projektu w
certyfikowanych szkoleniach językowych i komputerowych zakończonych zewnętrznym egzaminem.
§3
§ 4 ust.1 ppk 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie:
1.

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
1) w chwili przystąpienia do Projektu jest osobą powyżej 18 roku życia, w tym:
a)
b)

min. 80%- os. w wieku 25 lat i więcej (min.466os- min.303K,min.163M),
min. 30% - os. w wieku 50 lat i więcej (min.175os-min.114K,min. 61M).

2) posiada niskie kwalifikacje (minimum 50% uczestników tj. min.292os w tym min.190K, min.102M) tj.wyksztacenie
co najwyżej średnie (do poziomu ISCED 3 włącznie).
§4
§ 5 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie:
Nabór jest otwarty i jawny. Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w trybie ciągłym do 01.2019.
§5
§ 6 ust. 2 i 3 otrzymują nowe brzmienie:
2. Szkolenia ICT oraz szkolenia językowe będą odbywać się w grupach po 12 osób każda oraz w formie
zakupu usług (tzw. indywidualnej) w przypadku braku zebrania się grupy o określonym poziomie
umiejętności, zaawansowania. W szkoleniach grupowych komputerowych udział weźmie łącznie 312
osób, a w szkoleniach w formie zakupu usług udział wezmą 18 osoby, co daje łączenie 330 uczestników
projektu. W szkoleniach grupowych językowych udział weźmie łącznie 312 osób, a w szkoleniach w
formie zakupu usług udział wezmą 18 osób, co daje łączenie 330 uczestników projektu.
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3.Przewidziano utworzenie następującej liczby grup szkoleniowych:

1) Szkolenia komputerowe: 26 grup po 12 osób w każdej edycji. Łącznie w trzech edycjach będzie 312
uczestników.

2) Szkolenia językowe:
a) Język angielski: 22 grup po 12 osób łącznie będzie 264 uczestników.
b) Język niemiecki: 4 grupy po 12 osób łącznie będzie 48 uczestników.
4.W przypadku braku możliwości zorganizowania pełnej grupy o danych potrzebach (poziomie
zaawansowania) będzie istniała możliwość zakupienia usługi szkoleniowej:
a) Szkolenia komputerowe: dla 18 osób.
b) Szkolenia językowe: język angielski dla 18 osób.
§6
Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

§7

Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie z dniem 19.12.2018r.

WŁAŚCICIEL
Łukasz Dymek
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