
 

1 

 

 
 

FAQ 
 

 

Odpowiedzi na 
najczęstsze pytania  

  

 

 
 



 

2 

 

 

1. CZY KURSY SĄ BEZPŁATNE?  

Nasze kursy są w 100% bezpłatne, dofinansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt prowadzimy w partnerstwie z Fundacją IT.  

2. JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ BY PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU?  

Wszystkie warunki są opisane w regulaminie uczestnictwa w projekcie. 

 Najważniejsze to:  
- wiek powyżej 25 lat 
- zamieszkanie, nauka, praca (lub nie) w województwie zachodniopomorskim 
- nie posiadanie działalności gospodarczej (nawet zawieszonej) 

 

3. JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA KURS? 

Na kurs możesz:  
- zapisać się przez stronę (www.zakk.eurocapitaldotacje.pl ) [na zgłoszenia 
odpowiadamy w ciągu 3 dni roboczych] 

- złożyć komplet dokumentów w Biurze Projektu EURO CAPITAL lub Fundacji IT 

-  na spotkaniach organizacyjnych 

 

4. NIE OTRZYMAŁEM WIADOMOŚCI PO ZAPISANIU SIĘ… 

Jeśli wiadomości nie ma w folderze głównym, należy sprawdzić folder SPAM. 
Jeśli wciąż takiej wiadomości nie ma to prosimy o kontakt z Biurem Projektu ze 
wskazaniem jaki kurs Państwa zainteresował.  

 

 

http://www.zakk.eurocapitaldotacje.pl/
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5. W JAKIM TRYBIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?  

Kursy prowadzimy w trybie stacjonarnym i  zdalnym.  

Tryb zajęć dostosowujemy do preferencji uczestników i aktualnych zasad 
bezpieczeństwa związanych z pandemią.  

 

6. JAKIE SĄ TERMINY ROZPOCZĘCIA KURSU?  

 
Każdy kurs jest uruchamiany zaraz po zebraniu grupy i dokumentacji 
projektowej.  

 

7. W JAKIE DNI ODBYWAJĄ SIĘ SZKOLENIA?  

Harmonogram zajęć staramy dostosować do preferencji uczestników według 
„Ankiety potrzeb szkoleniowej”, którą wypełniają Państwo na poziomie 
rekrutacji. Dlatego też ważne jest, by Państwo wypełniali ją zgodnie z 
dyspozycyjnością.  
 
Mają Państwo do wyboru dwa tryby zajęć:  
- dni robocze 
- weekendy  
 
Godziny predyspozycji trenera, uczestników i dostępności sali szkoleniowej. 

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu 5 x 45 minut.  

 

 

8. CZY MOŻNA ZMIENIĆ GRUPĘ I GODZINĘ KURSU?  
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Nie. Po rozpoczęciu kursu nie ma możliwości przejścia do innej grupy i zmiany 
godzin szkolenia. 

Na pierwszych zajęciach uczestnicy ustalają kolejne terminy spotkań z trenerem 
by uniknąć nieobecności uczestników.  

 

9. CZY MUSZĘ UZUPEŁNIAĆ WSZYSTKIE DOKUMENTY?  

Tak, jest to niezbędne do udziału w kursie. Mogą Państwo wysłać skan 
formularza rekrutacyjnego w celu wstępnego zapisania się na liście, a 
następnie w ciągu 5 dni roboczych dostarczyć oryginały. 
Według nowych zasad potrzebujemy własnoręcznie wypełnionych 
dokumentów, które mogą Państwo wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście.  

Nawet jeśli zaczynasz kurs od podstaw to test wiedzy jest niezbędny. Służy on 
do porównania wiedzy przed i po szkoleniu. 

 

10. JAKICH DOKUMENTÓW POTRZEBUJEMY?  

 

Przed wypełnieniem formularzy prosimy o zapoznanie z regulaminem 

uczestnictwa w projekcie. Znajduje się na naszej stronie 

www.zakk.eurocapitaldotacje.pl/  

 

Dokumenty, które potrzebujemy do udziału w kursie to: 

1. – Formularz rekrutacyjny 

2. – Test wiedzy (indywidualny dla każdego kursu)  

3. – Test motywacji  

4. – Ankieta potrzeb  

5. – Umowa szkoleniowa (indywidualna dla każdego kursu, podpisywana przez 

platformę Autenti lub osobiście w Biurze Projektu)  

6. – Dane uczestników 

7. – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych  

http://www.zakk.eurocapitaldotacje.pl/
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11. CO SIĘ DZIEJE PO DOSTARCZENIU DOKUMENTÓW?  

Weryfikujemy Twoje dane. Jeśli wszystko się zgadza i kwalifikujesz się do 

udziału w kursie zapisujemy Cię do grupy szkoleniowej oraz kontaktujemy się 

w celu ustalenia szczegółów. 

 

12. CZY JEST MOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA SIĘ NA KURS OD 

PODSTAW? 

Tak. Wystarczy taką informację umieścić w ankiecie potrzeb.  

 

13. CZY MOGĘ WZIĄĆ UDZIAŁ W WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KURSIE?  

Nie, według regulaminu można ze wsparcia skorzystać tylko jeden raz. 

 

14. JAK WYPEŁNIĆ DOKUMENTACJĘ?  

Na co powinieneś zwrócić uwagę przy wypełnianiu dokumentów:  

✓ Dane wpisuj DRUKOWANYMI literami  

✓ Dane z formularza rekrutacyjnego oraz „Danych osobowych” muszą być 

takie same 

✓ Jeśli pracujesz to wpisz NIP i nazwę pracodawcy 

✓ Jeśli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności to prosimy o wysłanie 

skanu orzeczenia  

✓ Wszystkie wymagane pole muszą być uzupełnione  

✓ Podpis musi być własnoręczny  

Poniżej przedstawiamy wypełniony wzór dokumentacji:  
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KONTAKT 

REALIZATOR PROJEKTU:  

• EURO CAPITAL Doradztwo Gospodarcze 
Al. Wojska Polskiego 52/3  
70-477 Szczecin 
 

Telefon: 502 522 488, 723 449 447 
E-mail: zakk@eurocapitaldotacje.pl 
www.zakk.eurocapitaldotacje.pl 
 

Biuro Projektu jest czynne 
od poniedziałku do piątku 
od 7:00 do 16:00 

 

PARTNER 

• FUNDACJA IT  
ul. Jagiellońska 67F 
70-382 Szczecin 
 
Telefon:  91 484 44 37 
E-mail: biuro@fundacja.it 
 

Fundacja IT jest czynna 
od poniedziałku do piątku 
od 9:00 do 16:00 

 

http://www.zakk.eurocapitaldotacje.pl/
mailto:biuro@fundacja.it

