Projekt „Podnosimy kwalifikacje – wspieramy rozwój ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Podnosimy kwalifikacje – wspieramy rozwój”
W ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich pn.
„Podnosimy kwalifikacje – wspieramy rozwój” realizowanego przez LOGOS Centrum
Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki w partnerstwie z Stowarzyszeniem „Sąsiedzi”
Słownik pojęć
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
Wnioskodawca/Realizator projektu – Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz
Wysocki s.c. (LCE)
Partner w projekcie –Stowarzyszenie „Sąsiedzi
Biuro Projektu – ul. Wyszyńskiego 20, 18 -400 Łomża
Strona internetowa Wnioskodawcy - www.zdammature.pl
Strona internetowa Partnera – http://www.lgd-sasiedzi.pl/
Kandydat/ka – osoba uprawniona do udziału w projekcie, która złożyła w biurze projektu
poprawnie wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny.
Uczestnik/czka projektu – kandydat/ka, który/a został/a zakwalifikowany/a do udziału w
projekcie zgodnie z zasadami wynikającymi z regulaminu rekrutacji uczestników/czek.
NIK – numer identyfikacji kandydata/ki.
Osoba nieaktywna zawodowo - osoba pozostająca bez zatrudnienia, która jednocześnie nie
zalicza się do kategorii „bezrobotni” (osoba bezrobotna w rozumieniu Ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 99 poz.
1001), zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego
powiatowym urzędzie pracy oraz poszukująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez
okres nie dłuższy, niż 12 miesięcy).
Osoba bezrobotna- osoba bezrobotna w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., poz. 1001, z poz.
zm.), to w szczególności osoba, która jednocześnie jest osobą:
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 niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia
zatrudnienia,
 nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w
systemie wieczorowym albo zaocznym,
 zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego
powiatowym urzędzie pracy,
 ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku
mężczyzn.
Komisja rekrutacyjna – zespół, w którego skład wchodzą: Kadra projektu oraz
przedstawiciel partnera w projekcie.
Uczestnik rezerwowy – osoba fizyczna mieszkająca na terenie wiejskim powiatu
łomżyńskiego, spełniająca kryteria dostępu do udziału w szkoleniach, nie wybrana w
procedurze rekrutacyjnej, posiadająca prawo wejścia na listę podstawową w przypadku
zwolnienia się miejsca na tej liście.
Lista podstawowa – lista uczestników projektu.
Lista rezerwowa – lista uczestników rezerwowych projektu.
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji Kandydatów/ek na Uczestników/czki
projektu pn. „Podnosimy kwalifikacje – wspieramy rozwój”
2. Projekt pn. „Podnosimy kwalifikacje – wspieramy rozwój” jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany

przez

LOGOS

Centrum

Edukacyjnym

w

partnerstwie

ze

Stowarzyszeniem „Sąsiedzi”. Projekt realizowany jest w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach, Działanie 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
3. Celem projektu jest aktywizacja edukacyjno – zawodowa 20 kobiet zamieszkujących
tereny wiejskie, miejsko – wiejskie oraz miasta do 25 tysięcy mieszkańców powiatu
łomżyńskiego poprzez wsparcie w postaci organizacji warsztatów z zakresu coachingu
trenujących umiejętności psycho – społeczne oraz szkoleń/warsztatów: wizaż i
stylizacja paznokci, oraz pracownik administracyjno – biurowy wraz z obsługą
komputera.
4. Projekt jest realizowany w okresie 01.05.2012 – 31.10.2012.
§2
KRYTERIA DOSTĘPU
1. Uprawnionymi do udziału w projekcie są niezatrudnione osoby fizyczne zamieszkałe,
zgodnie z Kodeksem Cywilnym, na terenie województwa podlaskiego, powiatu
łomżyńskiego
2. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby:
a) pozostające w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z
Wnioskodawcą, Partnerem w Projekcie lub Wykonawcą w ramach Projektu.
Przez Wykonawcę rozumie się podmiot świadczący wszelkie usługi w ramach
realizowanego Projektu;
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b) które łączy lub łączył z Wnioskodawcą, Partnerem i/lub pracownikiem
Wnioskodawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji związek małżeński,
stosunek

pokrewieństwa

i

powinowactwa

i/lub

związek

z

tytułu

przysposobienia, opieki lub kurateli.
§3
ZASADY NABORU UCZESTNIKÓW
1. Nabór prowadzony będzie w od 1.05.12 r. do 31.05.12r.
2. Rekrutacja prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria formalne:
a) Osoba niezatrudniona - kobieta,
b) miejsce zamieszkania – powiat łomżyński, teren wiejski, miejsko – wiejski
oraz miasta do 25 tysięcy mieszkańców.
c) złożenie pełnego kompletu dokumentów rekrutacyjnych opisanych w § 3 pkt 8
3. Podstawą do rejestracji jest formularz rekrutacyjny, który można otrzymać w biurze
Projektu oraz ma stronach www.zdammature.pl i www.lgd-sasiedzi.pl
4. Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały kobiety długotrwale bezrobotne, bez
wykształcenia średniego, bez doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych, w wieku
do 25 lat i 50+, oraz wracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka.
5. Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby z gmin, w których do końca 2010 r. nie
realizowano inicjatyw lokalnych z działania 9.5 PO KL t.j Jedwabne, Miastkowo,
Przytuły, Piątnica, Nowogród.
6. Kandydat/ka w ramach rekrutacji może złożyć tylko jeden zestaw dokumentów
rekrutacyjnych. Dokumenty rekrutacyjne powinny zostać złożone osobiście w biurze
Projektu, przesłane drogą elektroniczna lub wysłane pocztą w okresie naboru. W
przypadku wysłania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty liczy się
data stempla pocztowego. Dokumenty, które wpłyną za pośrednictwem poczty do
Biura Projektu później niż do dnia 31.05.2012r. nie zostaną rozpatrzone. W przypadku
przesłania dokumentów drogą elektroniczną, konieczne jest podpisanie przez
kandydata/kę dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu, najpóźniej do
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ostatniego dnia trwania naboru. Dokumenty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane.
7. Dokumenty rekrutacyjne:
 Załącznik nr 1 – Formularz uczestnictwa/deklaracja uczestnictwa w projekcie
 Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych
 Załącznik nr 3 – Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu o posiadanym
na etapie rekrutacji wykształceniu.
 Załącznik nr 4 – Ankieta badająca profil uczestnika projektu
 Załącznik nr 5 - Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu o spełnieniu
kryteriów uczestnictwa w projekcie.
8. Proces rekrutacji prowadzony będzie przez komisję rekrutacyjną, w skład której
wchodzą

Koordynator

Projektu

oraz

przedstawiciel

Partnera

Projeku,

w oparciu o ocenę złożonych formularzy rekrutacyjnych pod względem formalnym i
zapotrzebowania na szkolenie opierając się o ankietę.
9. Rekrutacja prowadzona będzie do osiągnięcia, co najmniej wymaganej liczby
uczestników Projektu, a nie więcej niż do osiągnięcia czterokrotności liczby miejsc
przewidzianych w Projekcie.
10. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia naboru w przypadku
osiągnięcia większej liczby zgłoszeń niż czterokrotność liczby miejsc w projekcie.
Informacja o zamknięciu naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Wnioskodawcy, Partnerów oraz w Biurze Projektu.
11. W przypadku braku wystarczającej liczby osób zakwalifikowanych Wnioskodawca
zastrzega sobie prawo do dokonania dodatkowego naboru. Informacja o dodatkowym
naborze umieszczona zostanie na stronie internetowej Wnioskodawcy, Parterów oraz
w Biurze Projektu.
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§4
ETAP I PROCESU NABORU UCZESTNIKÓW
1. Uczestnikiem projektu mogą być osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia) bezrobotne
lub nieaktywne zawodowo zamieszkałe na terenie woj. podlaskiego na terenie
wiejskim powiatu łomżyńskiego.
2. Priorytetowo będą traktowane:


Kobiety powyżej 50 r. życia



Kobiety do 25 roku życia



osoby z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym



osoby długotrwale bezrobotne



kobiety, które nie powróciły do pracy po urlopie macierzyńskim

3. Zakłada się, iż do grupy docelowej zakwalifikuje się 20 kobiet
4. W projekcie nie mogą uczestniczyć pracownicy pozostający w stosunku pracy lub
innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z Beneficjentem, lub wykonawcą
w ramach projektu.
5. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające powyższe kryteria,
zobowiązane są do złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych wypełnionych i
podpisanych w wersji papierowej, stanowiących
załączniki do niniejszego
regulaminu, w biurze projektu. Za datę otrzymania dokumentów rozumie się datę
faktycznego ich wpływu do biura projektu, a nie datę stempla pocztowego.
Dokumenty rekrutacyjne muszą być wypełnione w języku polskim, własnoręcznie.
6. Na podstawie otrzymanych formularzy rekrutacyjnych (załączniki nr 1,2,3,4,5) +ksero
dowodu osobistego. Komisja (kadra projektu oraz przedstawiciel partnera projektu)
dokonają zgodnie z harmonogramem szkoleń - selekcji uczestników i wyłoni łącznie
20 osób. Podczas weryfikacji formularzy zgłoszeniowych pod uwagę brane będzie
spełnienie warunków określonych w § 4. Oprócz listy głównej, stworzone zostaną
dodatkowo listy rezerwowe.
7. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać kandydat wynosi 44 pkt., zgodnie z
kartą oceny formularza zgłoszeniowego.
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8. O miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów uzyskana podczas
oceny merytorycznej. W przypadku równej ilości punktów decydować będzie
kolejność zgłoszeń formularzy do biura data i godzina wpływu.
9. Ocena formularzy i wybór uczestników nie podlegają procedurze odwoławczej.
10. Kolejność składania Formularzy Zgłoszeniowych
i zakwalifikowanie kandydatów do udziału w Projekcie.

ma

wpływ

na

ocenę

11. Beneficjent zobowiązuje się do poinformowania listem lub telefonicznie osób, które
zakwalifikowały się do udziału w projekcie. W przypadku rezygnacji przez osobę
znajdującą się na liście rankingowej w jej miejsce wejdzie kolejna osoba z listy
rankingowej.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do udzielania instytucjom zaangażowanym
w realizację Projektu niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli
i ewaluacji Projektu.
2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do LCE.
1. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą
w życie z dniem zatwierdzenia zmienionego regulaminu w Biurze Projektu.

……………………………………….
LCE
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