
Załącznik
do Uchwały Nr 318/2010
Zarządu Powiatu w Pułtusku
z dnia 18 sierpnia 2010r. 

Cz owiek – najlepsza inwestycjałCz owiek – najlepsza inwestycjał

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIEREGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„EUROKWALIFIKACJE – kluczem do zatrudnienia
  mieszka ców powiatu pu tuskiego”ń ł

§1.§1.

Przedmiot RegulaminuPrzedmiot Regulaminu

Regulamin  określa  zasady  rekrutacji  uczestniczek  i  uczestników  projektu
pt.  „EUROKWALIFIKACJE  –  kluczem  do  zatrudnienia  mieszka ców  powiatuń„EUROKWALIFIKACJE  –  kluczem  do  zatrudnienia  mieszka ców  powiatuń
pu tuskiego”łpu tuskiego”ł
nr POKL.06.01.01-14-213/09 oraz zasady ich uczestnictwa w wyżej wymienionym projekcie
zwanym dalej „Projektem”. 

§2.§2.
Informacje o projekcieInformacje o projekcie

1. Projekt „EUROKWALIFIKACJE – kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego”
został złożony przez powiat pułtuski w odpowiedzi na konkurs nr 2/6.1.1/2009, ogłoszony
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w ramach Poddziałania 6.1.1. Wsparcie osób
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Działania 6.1. Poprawa dostępu
do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Priorytetu VI Rynek pracy
otwarty dla wszystkich,  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Projekt jest realizowany  
w  okresie  od  01  lipca  2010r.  do  30  czerwca  2011r.  na  podstawie  umowy
nr  UDA-POKL.06.01.01-14-213/09-00,  zawartej  między  Województwem  Mazowieckim  –
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, a Powiatem Pułtuskim.  

2. Nadrzędnym celem Projektu jest zwiększenie do końca 2011r.  zdolności do zatrudnienia
105  mieszkańców  powiatu  pułtuskiego,  poprzez  wzrost  ich  aktywności  zawodowej,
rozwijanie  kwalifikacji  zawodowych  oraz  wzmocnienie  umiejętności  społecznych,
niezbędnych
na rynku pracy.  

3. Projekt  jest  współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

4. Działania  zaplanowane w  ramach Projektu,  uwzględniają  zasadę  równych  szans,  w  tym
równości płci (zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Programu Operacyjnego Kapitał



Ludzki – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego –  dotyczącymi zasad równości szans kobiet
i mężczyzn w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

§3.§3.
Zasady rekrutacji uczestniczek i uczestników projektuZasady rekrutacji uczestniczek i uczestników projektu

1. Rekrutacja rozpocznie się 25 sierpnia 2010r. i będzie trwała do odwołania.
2. Rekrutacja  prowadzona  będzie  w  Biurze  Projektu,  znajdującym  się  w  Starostwie

Powiatowym w Pułtusku, ul. 3 Maja 20, pokój nr 3 (I piętro).
3. W ramach Projektu przewidziane są do realizacji następujące kursy :

1) Kurs Przedstawiciel handlowy - skuteczny negocjator  + Kurs prawo jazdy kategorii B 
(10 osób),

2) Kurs Przewodnik turystyczny + Kurs prawo jazdy kategorii B (10 osób),
3) Kurs Fryzjerstwo z elementami wizażu (10 osób), 
4) Kurs Kosmetyczny z elementami makijażu i stylizacją paznokci (10 osób), 
5) Kurs Księgowość komputerowa (10 osób), 
6) Kurs Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (10 osób), 
7) Kurs prawo jazdy kategorii C (25 osób),
8) Kurs prawo jazdy kategorii C+E (10 osób), 
9) Kurs prawo jazdy kategorii D (10 osób),

4. W  przypadku  zwiększonego  zainteresowania  określoną  formą  wsparcia,  przy  braku
zainteresowania inną, zawarty w punkcie 3 podział miejsc na poszczególne kursy może ulec
zmianie.  Dopuszcza  się  również  możliwość  rezygnacji  z  przeprowadzenia  kursu  i
przeniesienia niewykorzystanych środków na zwiększenie miejsc w innym kursie.

5. Uczestniczki i uczestnicy mogą brać udział tylko w jednej z wymienionych w punkcie 3  form
wsparcia. Dodatkowo uczestniczki i uczestnicy kursów: Przewodnik turystyczny, Fryzjerstwo
z  elementami  wizażu,  Kosmetyczny  z  elementami  makijażu  i  stylizacją  paznokci,
Sprzedawca  z  obsługą  kasy  fiskalnej,  Księgowość  komputerowa  -  zobowiązani  są  wziąć
udział  warsztatach  z  zakresu  technik  aktywnego  poszukiwania  pracy  oraz   nabywania
kompetencji kluczowych.

6. Beneficjenci projektu muszą spełniać następujące kryteria dostępu:
o figurują  w  ewidencji  Powiatowego  Urzędu  Pracy  jako  osoby  bezrobotne  (w  tym

długotrwale bezrobotne),
o z własnej inicjatywy wyrażają chęć podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji,
o posiadają stałe miejsce zameldowania na terenie powiatu pułtuskiego.

7. Pierwszeństwo w objęciu wsparciem, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, będą
miały osoby w wieku 45+, następnie kobiety powracające bądź wchodzące po raz pierwszy
na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci. 

8. Kwalifikacja  uczestniczek  i  uczestników  do  projektu  odbywać  się  będzie  na  podstawie
kolejności zgłoszeń z zachowaniem zasady z punktu 7.

9. Decyzję  o  zakwalifikowaniu  do  udziału  w  Projekcie  podejmie  komisja  rekrutacyjna
na podstawie kryteriów , o których mowa w punktach 7 i 8.  

10.W przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych udziałem w kursie jest większa niż liczba
przewidzianych w punkcie 3 miejsc,  zostaną sporządzone listy rezerwowe, które dotyczyć
będą poszczególnych rodzajów kursów. Jeżeli uczestniczka/uczestnik zrezygnuje z udziału
w projekcie lub zostanie skreślona/y z listy Beneficjentów, wolne miejsce zajmie pierwsza 
w kolejności osoba z listy rezerwowej z zachowaniem zasady z punktu 7.

11.Warunkiem ubiegania się o uczestnictwo w Projekcie jest złożenie w Biurze Projektu:



o wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowiącego  załącznik  nr  1 do niniejszego
Regulaminu,

o kserokopii dowodu osobistego. 
12.Przed popisaniem umowy uczestniczki i uczestnicy zakwalifikowani do projektu zobowiązani

będą  do  przedłożenia  zaświadczenia  o  zameldowaniu  na  terenie  powiatu  pułtuskiego,
wydanego przez właściwy Urząd Gminy oraz zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w
Pułtusku  o  figurowaniu  w  ewidencji  osób  bezrobotnych.  Zastrzega  się  także  możliwość
poproszenia  uczestniczek  i  uczestników  o  dostarczenie  dodatkowych  oświadczeń/
zaświadczeń.

13.O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie uczestniczki i uczestnicy zostaną powiadomieni
w formie pisemnej.

§4.§4.
Prawa i obowi zki uczestniczek i uczestników projektuąPrawa i obowi zki uczestniczek i uczestników projektuą

1. Uczestniczki i uczestnicy projektu mają prawo do:
1) Nieodpłatnego udziału w kursie, na który zostali zakwalifikowani.
2) Zgłaszania uwag do zajęć, w których uczestniczą.
3) Otrzymania materiałów promocyjnych.
4) Otrzymania zaświadczenia / certyfikatu  dotyczącego uczestnictwa w kursie.
5) Opuszczenia  maksymalnie  15%  godzin  zajęć,  większa  liczba  nieobecności

nieusprawiedliwionych powoduje skreślenie z listy uczestników.
6) Zwrotu  kosztów  przejazdu:  z  miejsca  zamieszkania  na  miejsce  szkolenia  i  z

powrotem.
7) Zapewnienia opieki nad dzieckiem/dziećmi do 7 lat, dzieckiem/dziećmi powyżej 7 lat

wymagającym ze względu na stan zdrowia stałej opieki, osobą zależną w przypadku
kursów:  Przewodnik  turystyczny,  Przedstawiciel  handlowy  -  skuteczny  negocjator,
Fryzjerstwo z elementami wizażu,  Kosmetyczny z elementami makijażu i stylizacją
paznokci, Księgowość komputerowa, Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej.

2. Uczestniczki i uczestnicy projektu zobowiązują się do: 
1) Złożenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych. 
2) Systematycznego  uczestniczenia  w  kursie,  potwierdzonego  podpisem  na  liście

obecności.
3) Uczestniczenia  w  warsztatach  z  zakresu  technik  aktywnego  poszukiwania  pracy

i nabywania kompetencji kluczowych (uczestniczki i uczestnicy kursów: Przewodnik
turystyczny, Fryzjerstwo z elementami wizażu, Kosmetyczny z elementami makijażu
i  stylizacją  paznokci,  Sprzedawca  z  obsługą  kasy  fiskalnej,  Księgowość
komputerowa).

4) Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział
w kursie.

5) Wypełniania w trakcie zajęć ankiet ewaluacyjnych.

6)  Wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych
oraz wizerunku do celów związanych z realizacją i promocją Projektu.

7) Potwierdzania  odbioru  materiałów  szkoleniowych  i  świadczeń  dodatkowych
(wyżywienie, dojazd, opieka nad dzieckiem/dziećmi lub osobą zależną ).

§5.§5.
Rezygnacja z udzia u w projekciełRezygnacja z udzia u w projekcieł

1. Uczestniczki i uczestnicy mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie bez ponoszenia
odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:



1) Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Biura Projektu w terminie do 7 dni przed
rozpoczęciem kursu bez podania przyczyny.

2) Rezygnacja  jest  usprawiedliwiona  ważnymi  powodami  osobistymi  lub  zdrowotnymi.
Należy podać powody rezygnacji oraz przedłożyć zaświadczenie ze stosownej instytucji
 (np. zwolnienie lekarskie). 

2. W przypadku rezygnacji  z  udziału w kursie lub skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do
projektu  spowodowanego  nie  wypełnieniem  postanowień  zawartych  w  Regulaminie,
uczestniczka /uczestnik zobowiązani są do zwrotu kosztów szkolenia, otrzymanych materiałów
dydaktycznych, szkoleniowych i promocyjnych w terminie 7 dni od daty rezygnacji z udziału w
kursie lub skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do projektu.

§6.§6.
Postanowienia ko coweńPostanowienia ko coweń

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych niniejszym Regulaminem pozostaje w gestii  Starosty

Powiatu Pułtuskiego.


