Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Regulamin rekrutacji∗
Beneficjentów Ostatecznych w ramach Projektu
„Stawiam na kompetencje”
Umowa nr: 1085/POKL.09.06.02-06-021/12-00

Objaśnienia skrótów i uŜywanych terminów:
EFS – Europejski Fundusz Społeczny
PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Projekt – tu Umowa nr: 1085/POKL.09.06.02-06-021/12-00 „Stawiam na kompetencje”
Beneficjent Ostateczny (BO) – tu: uczestnik szkolenia w ramach Projektu współfinansowanego z
EFS
Projektodawca – tu: Realizator Projektu CNJA EDUKACJA W. Szaszkiewicz sp. j. z siedzibą
w Krakowie przy ul. Królowej Jadwigi 97.
W celu realizacji projektu „Stawiam na kompetencje” prowadzona jest rekrutacja Beneficjentów
Ostatecznych na szkolenia ujęte we Wniosku o dofinansowanie projektu, który obejmuje
120 godzinne:
 Kursy języka angielskiego – zakończone egzaminem zewnętrznym TELC
Szkolenia realizowane będą w 10 dwunastoosobowych grupach czyli obejmą 120 Beneficjentów
Ostatecznych. Zajęcia realizowane będą w terminach – od września 2013 do grudnia 2014 roku.

Uczestnikiem szkolenia moŜe być osoba dorosła w wieku od 18 do 64 roku Ŝycia
z wykształceniem nie wyŜszym niŜ średnie i spełniająca przynajmniej jeden z poniŜszych
warunków:
-mieszkająca na terenie woj. lubelskiego
-pracująca (na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych) na terenie woj.
lubelskiego
-ucząca się na terenie woj. lubelskiego

W szczególności ofertę kierujemy do osób:
 powyŜej 50 roku Ŝycia
 w wieku od 18 do 25 lat
 mieszkających na wsi

REKRUTACJA
1. Terminy rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych :
a. IX – X 2013 do pierwszej tury szkoleń (6 grup – 72 osoby)
b. XI 2013 – I 2014 do drugiej tury szkoleń (4 grupy – 48 osób)
2. Informacje o naborze dostępne będą na plakatach i w materiałach promocyjnych
dostępnych:
a. w miejscach publicznych znajdujących się na terenie realizacji Projektu – w
siedzibach samorządów lokalnych, szkołach publicznych itp.
b. na stronie internetowej Projektu: www.cnja.com.pl
3. W przypadku wcześniejszego zapełnienia list uczestników, rekrutacja moŜe zakończyć
się przed datami określonymi w pkt.1.
4. W przypadku ilości zgłoszeń przekraczającej 120 osób zgodnie z załoŜeniami projektu,
będą stosowane dodatkowe kryteria naboru:
a. osoby powyŜej 50 roku Ŝycia – 2 pkt.
b. osoby w wieku od 18 do 25 lat – 2 pkt.
c. osoby mieszkające na wsi – 1 pkt
W przypadku równej liczby pkt. i takim samym poziomie zaawansowania znajomości
języka, preferowani będą męŜczyźni. W innym przypadku decydować będzie kolejność
zgłoszenia.
W przypadku duŜej rozpiętości w stopniach zaawansowania znajomości języka,
pierwszeństwo będą miały osoby na niŜszym poziomie zaawansowania.
5. Ostateczne zakwalifikowanie osoby aplikującej do udziału w projekcie będzie moŜliwe,
o ile wynik jej testu poziomującego (o którym zostanie odrębnie poinformowana), pozwoli
przyporządkować ją do jednorodnej (o takim samym poziomie znajomości języka) grupy
BO tworzonej na danym terenie.
6. Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu powinny:
a. wypełnić i złoŜyć poświadczoną własnoręcznym podpisem, oryginalną ankietę
rekrutacyjną (osobową)1,
b. złoŜyć oświadczenie dotyczące prawdziwości podanych w ankiecie informacji,
c. wyrazić zgodę, w formie oświadczenia, na przetwarzanie danych osobowych
w ramach realizowanego Projektu.
7. Zgłoszenia przyjmuje upowaŜniony pracownik Beneficjenta, który jest odpowiedzialny za
nadzór nad zgodnością prowadzonej rekrutacji z niniejszym regulaminem.
8. O ostatecznej rekrutacji do grup szkoleniowych decyduje komisja rekrutacyjna na
podstawie ww. kryteriów.
9. Osoby, które złoŜą komplet dokumentów i wypełnią test poziomujący, a nie zostaną
zakwalifikowane do udziału w Projekcie jako BO z powodu braku miejsc, mogą uzyskać
status Wolnego Słuchacza.
10. Do jednej grupy szkoleniowej moŜe być przyjętych 12 Beneficjentów Ostatecznych.
11. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania do grupy Wolnych Słuchaczy
(spełniających wymagane kryteria), którzy mogą uzyskać status BO w razie przerwania
udziału w Projekcie przez innego BO.
12. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną o tym fakcie powiadomione
telefonicznie lub pisemnie wraz z podaniem daty spotkania, na którym zostaną przez
uczestników podpisane deklaracje uczestnictwa w Projekcie.
13. Na ww. spotkaniu zakwalifikowany uczestnik musi okazać przedstawicielowi
projektodawcy dowód toŜsamości niezbędny przy podpisywaniu deklaracji
uczestnictwa.

∗

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie zasady zawarte w Szczegółowym
Opisie Priorytetów PO KL publikowanym na stronie www.mrr.gov.pl
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Druk ankiety dostępny na stronie www.cnja.com.pl

