
  

 

 

Załącznik 4 – Wzór opisu koncepcji programu nabycia kompetencji niezbędnych do podjęcia 
pracy w charakterze programisty  

 

Opis koncepcji programu nabycia kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy w 
charakterze programisty 

(max. 20 000 znaków) 

 

1. Główne założenia programu nabycia kompetencji 

W tej części konieczne jest przedstawienie koncepcji programu nabycia kompetencji, tak by 
możliwa była ocena jego adekwatności do zdiagnozowanych potrzeb jak i kompleksowości.  

Opisując koncepcję programu przekwalifikowania, wnioskodawca powinien odnieść się m.in. 
do następujących kwestii: 

– metod i narzędzi wsparcia uczestnika do nabycia kompetencji i przygotowania do 
podjęcia pracy w charakterze programisty, 

– zróżnicowania form wsparcia, 

– założeń co do kryteriów kwalifikujących do uczestnictwa w projekcie, 

– sposobu potwierdzenia kwalifikacji osiągniętych przez uczestnika po zakończeniu 
udziału w projekcie. 

W konsekwencji koncepcja musi pokazać wstępną ofertę edukacyjną dostosowaną do 
różnych grup i uwzględniającą kompleksowość wsparcia na poziomie pojedynczego 
uczestnika. 

 

 

2. Narzędzia w zakresie promowania informacji o dostępnej ofercie edukacyjnej 

W tej części należy opisać, w jaki sposób i z wykorzystaniem jakich narzędzi wnioskodawca 
planuje wypromować dostępną ofertę edukacyjną, tak by zapewnić możliwie największe 
terytorialne rozproszenie wsparcia gwarantujące udział osób z całej Polski. 
 
 

3. Współpraca z organizatorami kształcenia 

W tej części należy pokazać, w jaki sposób wnioskodawca nawiąże współpracę z 
potencjalnymi organizatorami kształcenia i w jaki sposób oraz z wykorzystaniem jakich 
narzędzi będzie współtworzył z nimi szczegóły oferty edukacyjnej. 



  

 

 

 

4. Oświadczenie 

Oświadczam, że: 

1. Uczestnikiem projektu będzie osoba, która: 

– posiada minimum wykształcenie średnie; 
– nie posiada wyższego wykształcenia informatycznego i nie kształci się na kierunku 

informatycznym; 
– nie posiada doświadczenia zawodowego w działalności związanej z oprogramowaniem i 

doradztwem w zakresie informatyki (w ciągu ostatnich 3 lat przed przystąpieniem do 
projektu); 

– ukończyła „szkolenie próbne” z zakresu programowania przed udzieleniem pomocy 
zwrotnej. 

2. Wsparcie będzie realizowane na następujących warunkach: 

– wsparcie dla uczestników udzielane jest wyłącznie za pomocą instrumentu pomocy 
zwrotnej; 

– pomoc zwrotna obejmuje kompleksowy pakiet działań oferowany całościowo przez 
danego organizatora kształcenia i obejmuje jednocześnie wsparcie: 1) w obszarze 
podnoszenia kompetencji zawodowych z zakresu programowania oraz 2) kompetencji 
kluczowych niezbędnych do wykonywania pracy w charakterze programisty, a także 3) w 
procesie pozyskania lub zmiany miejsca pracy; 

– jeden uczestnik może otrzymać tylko jeden raz pomoc zwrotną; 
– pomoc zwrotna udzielana jest na całościowe wsparcie trwające maksymalnie 12 

miesięcy; 
– pomoc zwrotna nie jest oprocentowana; 
– maksymalna wartość pomocy zwrotnej wynosi 18 000 zł; 
– umorzenie może dotyczyć do 100% wartości pomocy zwrotnej w przypadku, jeśli 

uczestnik w ciągu 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie podejmie pracę na 
stanowisku zbieżnym z zakresem programu nabycia kompetencji (umowa o pracę, 
umowa cywilnoprawna, samozatrudnienie), z uwzględnieniem przypadków wystąpienia 
siły wyższej; 

– umorzenie może dotyczyć do 25% wartości pomocy zwrotnej w przypadku ukończenia 
przez uczestnika całościowego wsparcia, zgodnie ze ścieżką wsparcia. 

3. Pomoc zwrotna będzie przekazywana pomiędzy wnioskodawcą a instytucją realizującą 
całościowe wsparcie. 
4. Szczegółowe warunki udzielania pomocy zwrotnej wypracowane w pierwszym etapie 
realizacji projektu będą spełniały warunki określone w regulaminie konkursu nr 
POWR.04.01.00-IZ.00-00-012/16 na makro-innowacje: w temacie: Przetestowanie modeli 
przekwalifikowania osób bez wykształcenia informatycznego i doświadczenia w branży IT do 
pracy w tym sektorze 
Ponadto oświadczam, w imieniu własnym oraz partnerów (jeśli dotyczy), że nie będę 



  

 

realizować w projekcie form wsparcia, które mogą podlegać pomocy zwrotnej w ramach 
projektu. 

 

 

 

 

/data/    

 

 

/podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, zgodny z pkt. 2.7 wniosku o 
dofinansowanie/          
    


