
Projekt „Oddolne inicjatywy w Gminie Rzekuń” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin rekrutacji kandydatów do projektu

„Oddolne inicjatywy w Gminie Rzekuń”

realizowanego przez Gminę Rzekuń 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin  rekrutacji  Kandydatów  do  projektu  „Oddolne  inicjatywy  w  Gminie  Rzekuń”, 

zwany dalej  „Regulaminem” określa zasady rekrutacji,  warunki i  kryteria uczestnictwa w 

Projekcie, wzór formularza rekrutacji i innych dokumentów rekrutacyjnych. 

2. Projekt „Oddolne inicjatywy w Gminie Rzekuń” realizowany jest przez Gminę Rzekuń, w 

ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet IX:  Rozwój  wykształcenia  i 

kompetencji  w  regionach,  Działanie  9.5  Oddolne  inicjatywy  edukacyjne  na  obszarach 

wiejskich.

3. Biuro  Projektu  znajduje  się  w siedzibie  wnioskodawcy tj.  Urzędzie  Gminy w Rzekuniu,

ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń. 

4. Celem  Projektu  jest  podniesienie  poziomu  aktywności  zawodowej  i  kwalifikacji 

mieszkanek/mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie prawo jazdy kat.”B”. 

5. Projekt przewiduje przeszkolenie 15 osób, w tym 10 kobiet oraz 5 mężczyzn, z zakresu 

prawa jazdy kategorii „B”.

6. Program szkoleń obejmuje łącznie:

1) 31 godzin zajęć teoretycznych (jednostka lekcyjna 45 min) dla wszystkich uczestników 

szkolenia

2) 31 godzin zajęć praktycznych (jednostka lekcyjna 60 min) dla każdego kursanta 
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7. Okres realizacji projektu: od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r.

8. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

9. Rekrutacja  do  projektu  odbywać  się  będzie  zgodnie  z  polityką  równych  szans,  w  tym 

równości płci. Kwalifikacja do udziału w Projekcie przebiegać będzie zgodnie z kryteriami 

określonymi w Regulaminie. 

10. Projekt  współfinansowany  jest  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego

Funduszu Społecznego.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Projekcie -  należy  przez  to  rozumieć  Projekt  „Oddolne  inicjatywy  w  Gminie  Rzekuń” 

realizowany  przez  Gminę  Rzekuń,  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki, 

Priorytet IX:  Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach,  Działanie  9.5  Oddolne 

inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 

2. Dokumentach rekrutacyjnych –  należy  przez  to  rozumieć  dokumenty składane przez 

kandydatów  do  Projektu,  poświadczające  spełnienie  kryteriów  naboru  i  kwalifikacji  do 

Projektu,

3. Szkoleniu – należy przez to rozumieć szkolenia realizowane w ramach projektu „Oddolne 

inicjatywy w Gminie Rzekuń”

4. Kandydacie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną ubiegająca się o zakwalifikowanie 

do udziału w projekcie,  która złożyła dokumenty rekrutacyjne i bierze udział w procesie 

rekrutacji do Projektu na podstawie zasad określonych w Regulaminie,

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich



Projekt „Oddolne inicjatywy w Gminie Rzekuń” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5. Uczestniku -  należy  przez  to  rozumieć  Kandydata,  który  po  spełnieniu  wszystkich 

wymogów określonych w Regulaminie został zakwalifikowany do udziału w Projekcie.

§ 3

Warunki i zasady uczestnictwa w Projekcie

1. Projekt skierowany jest do osób fizycznych, które zamieszkują na terenie gminy Rzekuń, 

powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.

2. Uczestnikami Projektu mogą być tylko osoby:

1) pełnoletnie,

2)  bezrobotne (pozostające w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy, z wyłączeniem okresu 

odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy),

3. Wśród Uczestników Projektu przewidziano udział 10 kobiet i 5 mężczyzn.

§ 4

Zasady i kryteria rekrutacji Uczestników Projektu

1. Kwalifikacje Kandydatów do udziału w Projekcie przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w 

składzie 3-osobowym zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Komisję rekrutacyjną powołuje Wójt Gminy Rzekuń.

3. Pracami komisji rekrutacyjnej kieruje Kierownik Projektu.

4. Proces rekrutacji kandydatów do Projektu został podzielony na dwa etapy:

1) I etap rekrutacji – obejmuje nabór Dokumentów Rekrutacyjnych oraz ich ocenę formalną 

i merytoryczną,

2) II  etap  rekrutacji  -  w  przypadku  złożenia  dokumentów  rekrutacyjnych  spełniających 

wymagania  formalne  przez  większą  liczbę  kandydatów,  w  poszczególnych  grupach, 

wymienionych w § 3 pkt 3, Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi losowanie, tak aby grupa 
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docelowa uczestników była zgodna z wnioskiem.

5. Warunkiem uczestnictwa w projekcie osób spełniających kryteria określonych w  § 3 pkt. 

1-2 niniejszego Regulaminu jest dostarczenie wypełnionych Dokumentów Rekrutacyjnych 

osobiście w biurze projektu pok. nr 5 (sekretariat) lub pocztą na adres: Urząd Gminy w 

Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, z dopiskiem „Zgłoszenie do projektu „Oddolne 

inicjatywy w Gminie Rzekuń”.

6. Dokumenty Rekrutacyjne Kandydatów składają się z: 

1) wypełnionego i podpisanego czytelnie formularza rekrutacyjnego, dostępnego w biurze 

projektu, oraz na stronie internetowej projektu: www.rzekun.pl, stanowiącego załącznik nr 1 

do niniejszego Regulaminu,

2) kserokopii dowodu osobistego,

3) zaświadczenia/oświadczenia o zameldowaniu,

4) zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, potwierdzające status osoby  bezrobotnej

5) oświadczenia  uczestnika  Projektu  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych 

osobowych – załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

7. Do  Projektu  zostanie  zakwalifikowanych  15  Kandydatów spełniających  kryteria  opisane 

w  §  3  pkt.  1-2,  których  Dokumenty  Rekrutacyjne  będą  spełniały  wymagania  formalne 

i merytoryczne.

8. Proces rekrutacji przeprowadzony zostanie w pierwszym i drugim miesiącu trwania projektu 

tj. od 03.09.2012 r. do 31.10.2012 r. 

9. Dokumenty Rekrutacyjne przyjmowane będą do  26.10.2012 r. Po tym terminie  złożony 

komplet dokumentów nie będzie rozpatrywany.

10. Lista  osób zakwalifikowanych  do  udziału  w  Projekcie  oraz  10-osobowa  lista  osób 
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rezerwowych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rzekuniu 

www.rzekun.pl oraz będzie dostępna w Biurze Projektu. 

11. W  przypadku  rezygnacji  osoby  zakwalifikowanej  do  Projektu  Komisja  Rekrutacyjna 

kwalifikuje do Projektu osobę z listy rezerwowej.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 września 2012 r. i obowiązuje przez okres realizacji 

projektu.

2. Ostateczna  interpretacja  Regulaminu,  wiążąca  dla  Kandydatów i  Uczestników Projektu 

należy do Komisji Rekrutacyjnej.

3. W zakresie spraw nieuregulowanych  w Regulaminie obowiązują wytyczne oraz przepisy 

prawa w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kierownik Projektu

Natalia Majewska

Załączniki do Regulaminu:

1.Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny.

2. Załącznik nr 2  - Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

http://www.rzekun.pl/

