Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

REGULAMIN REKRUTACJI
Uczestnictwa w projekcie

„Zaprojektuję swoja przyszłość”
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§1
Informacje o projekcie
Projekt „Zaprojektuję swoja przyszłość” realizowany jest przez Fundację Wałbrzych 2000 z siedzibą w Wałbrzychu w
partnerstwie z Urzędem Gminy Walim, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne
na obszarach wiejskich.
Projekt obejmuje swym zasięgiem gminę Walim.
Okres realizacji projektu: 1 listopada 2012 r. –28 lutego 2013 r.
W ramach projektu przewidziano: Kurs prawa jazdy kat. B 61h (+ egzamin państwowy 1 podejście) z kursem grafiki
komputerowej 120 h.
Ukończenie kursów kończy się uzyskaniem certyfikatu i zaświadczeniu o udziale w szkoleniu. Aby ukończyć szkolenie
frekwencja uczestnika musi wynosić min. 90%.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnik ma zagwarantowany bezpłatny transport do i z miejsca szkolenia oraz catering.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu
publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
§2
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru uczestników do projektu pn. „„Zaprojektuję swoja
przyszłość” zwanego dalej Projektem.
Rekrutacja będzie jawna i otwarta dla wszystkich mieszkańców gminy wiejskiej Walim, niepracujące, do 24 roku życia, bez
względu na wykształcenie, wyznanie, orientację seksualną.
Fundacja Wałbrzych 2000, zwana dalej Liderem, będzie dążyć do zakwalifikowania do udziału w ramach projektu 10 osób:
5 kobiet i 5 mężczyzn, zamieszkałych w gminie Walim.
Partnerem projektu jest UG w Walimiu zwanym dalej Partnerem.
§3
Warunki uczestnictwa
Do Projektu mogą przystąpić osoby zwane dalej uczestnikami, spełniający na dzień rekrutacji następujące kryteria
formalne:
a) niezatrudnione, w wieku aktywności zawodowej.
b) w wieku od 15 do 24 lat,
c) deklarujące chęć zdobycia nowych umiejętności,
d) brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu,
e) brak prawa jazdy kat. B
f) zamieszkujące na terenie gminy Walim.
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Uczestnikiem projektu nie może zostać osoba:
a) zatrudniona,
b) samozatrudniona,
c) wspólnik spółki osobowej lub prawnej,
d) zaangażowana w realizację przedsięwzięcia po stronie Lidera lub Partnera.
e) Zamieszkujące inne tereny niż gmina Walim.
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Niezależnie od warunków zawartych w §3 ust. 1 priorytetowo traktowane będą osoby z najniższym wykształceniem.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w §3 ust. 1 niniejszego regulaminu, jest
wypełnienie i złożenie:
a) ankiety rekrutacyjnej - opatrzonej datą oraz imieniem i nazwiskiem potencjalnego uczestnika,
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b) kserokopii dowodu osobistego bądź innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie i datę urodzenia
(oryginały dokumentów do wglądu),
c) zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Ankieta rekrutacyjna i informacje dodatkowe do Regulaminu Rekrutacji dostępne są w Biurze Projektu, na
stronie internetowej Organizatora: www.walbrzych2000.pl oraz partnera www.walim.pl
Przyjmowane będą jedynie kompletne zgłoszenia wypełnione na właściwych formularzach stanowiących
załączniki do Regulaminu Rekrutacji.
Kompletne zgłoszenia wprowadzane będą na listę zgłoszeń (lista w postaci Dziennika rejestracji), według
daty ich wpływu do Biura Projektu i rejestrowane będą pod właściwym numer ewidencyjnym.
§4
Zasady rekrutacji
Nabór kandydatów do udziału w Projekcie przeprowadza Lider, rekrutacja będzie prowadzona przez Biuro
Projektu.
Organizację procesu rekrutacji prowadzi Koordynator Projektu, a rekrutację osób do uczestnictwa
w szkoleniach objętych Projektem prowadzi, Komisja Rekrutacyjna powołana przez Lidera i Partnera, przy
współudziale i nadzorze Koordynatora Projektu.
Proces rekrutacji rozpocznie się 1 listopada 2012 r., a zakończy 30 listopada 2012r.
Sposoby informowania Beneficjentów Ostatecznych o rekrutacji:
informacja w mediach lokalnych UG, PUP i OPS w Walimiu, plakaty, komunikaty na stronie internetowej Lidera
www.walbrzych2000.pl i Partnera www.walim.pl
Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:
a) przyjmowanie zgłoszeń wypełnionych i dostarczonych przez kandydatów do Biura Projektu,
b) weryfikacja złożonych dokumentów,
c) selekcja kandydatów ze względu na kryteria formalne,
d) sporządzenie listy uczestników projektu,
e) sporządzenie listy rezerwowej uczestników projektu,
f) poinformowanie (pocztą elektroniczną, telefonicznie, osobiście) wszystkich osób, które zostały zakwalifikowane do
uczestnictwa w projekcie.
Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych procedur.
§5
Kwalifikacja uczestników szkoleń/Warunki przyjęcia
O zakwalifikowaniu kandydata do projektu będą decydowały następujące kryteria:
a) A Kryteria formalne:
złożenie w Biurze Projektu poprawnie wypełnionej Ankiety rekrutacyjnej wraz załącznikami
spełnienie kryteriów wymienionych w §3 ust. 1 niniejszego regulaminu
b) B Wyniki selekcji ze względu na założenia Projektu wymienione w §2 ust.3 niniejszego regulaminu.
Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wyselekcjonowanie 10-osobowej grupy uczestników, którzy wezmą udział w
bezpłatnych szkoleniach.
W przypadku niespełnienia wymagań rekrutacji w trakcie jej trwania, kandydat nie ma możliwości uzupełniania braków
formalnych.
W przypadku, gdy liczba osób, które spełnią kryteria określone w §5 ust.1 przekracza możliwą do zrekrutowania liczbę
uczestników, tworzona jest lista rezerwowa.
Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi na stronie internetowej Lidera www.walbrzych2000.pl i Partnera www.walim.pl oraz
w Biurze Projektu.
Organizator nie będzie informował osób niezakwalifikowanych.
Z osobami zakwalifikowanymi wg listy, które złożą deklarację przystąpienia do udziału w projekcie, zostaną podpisane
stosowne umowy.
§6
Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin zatwierdza i zmienia Komitet Sterujący utworzony przez Lidera i Partnera.
Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Lidera www.walbrzych2000.pl i
Partnera www.walim.pl
W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Komitetu Sterującego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Fundacja Wałbrzych 2000
ul. Wrocławska 53
58-309 Wałbrzych

tel (074) 843-45-62
tel./faks (074) 843-45-32
www.walbrzych2000.pl
biuro@walbrzych2000.pl

