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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
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Regulamin rekrutacji uczestników projektu

„Kurs na prawo jazdy sposobem na podniesienie swoich
kwalifikacji”
Regulamin określa zasady naboru uczestniczek i uczestników projektu „Kurs na prawo jazdy
sposobem na podniesienie swoich kwalifikacji” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez
Urząd Gminy Somianka.
§1
1. W ramach projektu zaplanowano realizację kursu na prawo jazdy kategorii B.
§2
Uczestniczkami i uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające następujące kryteria:
1. zamieszkujące na terenie Gminy Somianka,
2. w wieku 20-64 lata,
3. bezrobotne,
4. przystępujące do kursu na prawo jazdy kat. B po raz pierwszy.
§3
1. Liczbę uczestniczek i uczestników biorących udział w projekcie „Kurs na prawo jazdy
sposobem na podniesienie swoich kwalifikacji” ustala się na poziomie 20 osób (14 kobiet i 6
mężczyzn) z terenu objętego zasięgiem projektu (§ 2, pkt 1).
2. O ostatecznym udziale w projekcie decydowała będzie lista rankingowa.
3. W sytuacji, gdy do udziału w projekcie zgłosi się więcej osób spełniających kryteria formalne
(§2) niż ilość przewidzianych miejsc to w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby
pochodzące z rodzin o niskich dochodach. W drugiej kolejności pod uwagę wzięta zostanie data
i godzina wpływu zgłoszenia do biura projektu- Urząd Gminy w Somiance (kolejność zgłoszeń).
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§4
1. Nabór dokonany zostanie na podstawie Ankiety Zgłoszeniowej. Wzór Ankiety Zgłoszeniowej
dostępny jest na stronie internetowej www.somianka.pl oraz w Biurze Projektu, Urząd Gminy
Somianka, Somianka Parcele 16B, 07-203 Somianka, pokój nr 6.
2. Kandydat/ka na uczestniczkę lub uczestnika projektu zgłasza chęć uczestnictwa w projekcie
poprzez złożenie Ankiety Zgłoszeniowej w Biurze Projektu.
3. Ocena Ankiety Zgłoszeniowej w oparciu o kryterium formalne dokonywana będzie przez
personel projektu przy współpracy pracownika Urzędu Gminy.
4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest poprawne i kompletne wypełnienie Ankiety
Zgłoszeniowej i innych dokumentów rekrutacji, akceptacja regulaminu oraz spełnienie kryteriów
rekrutacji.
§5
1. Nabór do projektu przeprowadzony będzie w terminie od 26 kwietnia 2011r. do 29 kwietnia
2011r.
2. Podpisaną Ankietę Zgłoszeniową należy dostarczyć osobiście w godzinach 16.00- 18.00,
listem poleconym lub pocztą kurierską do Biura Projektu: Urząd Gminy w Somiance, Somianka
Parcele 16B, 07-203 Somianka.
3. Ankiety Zgłoszeniowe przesłane faksem lub pocztą elektroniczną nie będą honorowane z
uwagi na wymóg dotyczący oryginału podpisu na dokumencie rekrutacyjnym.
4. Ankiety Zgłoszeniowe dostarczone po godzinie 18.00 dnia 29 kwietnia 2011 r. niezależnie od
daty stempla pocztowego zostaną odrzucone. Odpowiedzialność za dostarczenie Ankiety
Zgłoszenia w terminie spoczywa na Kandydacie/tce na uczestnika lub uczestniczkę projektu.
§6
1. Wszystkie złożone Ankiety Zgłoszeniowe zostaną poddane ocenie formalnej, 20 osób (14
kobiet i 6 mężczyzn) które znajdą się na 20 pierwszych miejscach listy rankingowej zostanie
zakwalifikowanych. Ponadto zostanie utworzona lista rezerwowa.
2. W przypadku nie wyłonienia w pierwszym etapie rekrutacji wystarczającej liczy osób
spełniających kryteria projektu zostanie ogłoszony dodatkowy nabór.
§7
1. Rekrutacji uczestniczek i uczestników dokona personel projektu we współpracy z
pracownikiem urzędu gminy w Somiance.
2. Komisja rekrutacyjna sprawdzi dokumenty zgłaszających się do udziału w projekcie wg
kryteriów zawartych w niniejszym regulaminie oraz sporządzi listę osób, które zakwalifikowały
się do udziału w projekcie oraz listę rezerwową. Z prac komisji rekrutacyjnej sporządzony
zostanie protokół.
3. Ostatecznej akceptacji protokołu i sporządzonych list dokona Wójt Gminy.
4. Od zaakceptowanych decyzji komisji rekrutacyjnej nie przewiduje się procedury odwoławczej.
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5. Osoby, które złożyły Ankiety Zgłoszeniowe zostaną powiadomione telefonicznie lub mailem o
wynikach procesu rekrutacji.
§8
1. Uczestniczki i uczestnicy są zobowiązane/i do:
a. udziału w kursie w rozumieniu uczestnictwa we wszystkich zajęciach; jeśli z ważnych
przyczyn nie jest możliwe uczestnictwo w zajęciach BO musi poinformować o tym Urząd Gminy
Somianka (telefonicznie, osobiście, pocztą elektroniczną) przed rozpoczęciem zajęć,
b. wypełniania ankiet oceny szkolenia i innych ankiet badawczych,
c. wypełnienia ankiet na potrzeby sprawozdawczości EFS, w tym dotyczących danych
osobowych,
2. Uczestniczki i uczestnicy mają prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia
odpowiedzialności finansowej w przypadku ważnych powodów zdrowotnych lub losowych. W
takiej sytuacji należy złożyć pisemną rezygnację w Biurze Projektu w terminie 7 dni
kalendarzowych od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji.
Należy podać powód rezygnacji i przedłożyć stosowny dowód na ich poparcie, np. zaświadczenie
lekarskie.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie z nieuzasadnionych przyczyn lub skreślenia z listy
uczestniczek/uczestników realizator projektu może obciążyć uczestniczkę lub uczestnika
kosztami udziału w zajęciach, wynikającymi z budżetu projektu powiększonymi o ustawowe
odsetki.
§9
Treść oraz interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do Urzędu Gminy Somianka.

