Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Kuźnia zawodowa”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji uczestników projektu „Kuźnia
zawodowa”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
2. Realizatorem Projektu jest Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu
Św. z siedzibą: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Akademicka 12.
3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej ze Świętokrzyskim Biurem
Rozwoju Regionalnego w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Okres realizacji Projektu: 01.10.2012 – 30.09.2014.
§ 2. Słownik pojęć
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Beneficjent - Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.
2. Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na
podstawie zasad ujętych w „Regulaminie rekrutacji uczestników projektu „Kuźnia
zawodowa”;
3. Uczestnik – kandydat, który po spełnieniu wymogów niniejszego regulaminu,
został zakwalifikowany do udziału w Projekcie;
4. Projekt - „Kuźnia zawodowa”;
5. Biuro Projektu – Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu
Świętokrzyskim, ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Św., pok.33;
6. strona internetowa Projektu – strona www.kuzniazawod.wsbip.edu.pl
7. Regulamin – Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Kuźnia zawodowa”.
§ 3. Warunki uczestnictwa w projekcie „Kuźnia zawodowa”
1. W projekcie mogą uczestniczyć udział kobiety (35) i mężczyźni (45) spełniający
łącznie poniższe warunki:
1) są uczniami/uczennicami z terenów wiejskich powiatu ostrowieckiego, tj.
zamieszkują lub uczą się na obszarach wiejskich,
2) są uczniami/uczennicami szkół/placówek prowadzących kształcenie
zawodowe powiatu ostrowieckiego, z wyłączeniem słuchaczy szkół dla
dorosłych,
3) mieszkają w województwie świętokrzyskim.
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2. Grupa docelowa jest zgodna z dokumentacją konkursową konkursu
5/1/9.2/POKL/2012.
§ 4. Rekrutacja Kandydatów
1. Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla kandydatów i kandydatek
deklarujących udział w Projekcie.
2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans.
3. Proces rekrutacji ma charakter otwarty i ciągły aż do zrekrutowania 80 uczestników
Projektu. Kwalifikacji poddawane są 10-osobowe grupy kandydatów. Z każdej grupy
do projektu zostaje zakwalifikowanych 8 osób.
4. Rekrutacja odbywa się w dwóch fazach: 1) kwalifikacja wstępna, 2) kwalifikacja
ostateczna.
5. Zgłoszenie zamiaru uczestnictwa odbywa się poprzez złożenie dokumentów
rekrutacyjnych dostępnych na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu,
do których należą:
a)
Kwestionariusz rekrutacyjny;
b)
Deklaracja chęci uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem
kandydata
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych;
c)
Kserokopia legitymacji szkolnej potwierdzającej status kandydata
(uczeń/uczennica szkoły/placówki kształcenia zawodowego powiatu ostrowieckiego),
dane osobowe oraz miejsce zamieszkania;
d)
Oświadczenie opiekuna prawnego zawierające zgodę na udział
kandydata w Projekcie (w przypadku gdy uczestnik projektu jest osobą
niepełnoletnią).
6. Wypełnione przez Kandydata dokumenty składane są w Biurze Projektu osobiście,
za pośrednictwem szkoły, w której uczy się kandydat lub poczty elektronicznej
(kuznia@wsbip.edu.pl).
7. Na podstawie kompletnych dokumentów dokonywana jest kwalifikacja wstępna kandydata
do projektu. Kwalifikacji dokonuje zespół projektowy działający jako Komisja Rekrutacyjna
uwzględniając założenia projektu dotyczące liczebności grup oraz udziału w nich kobiet i
mężczyzn. Wstępnie rekrutowane są po 2 grupy 10 osobowe na każdy z kursów/szkoleń
specjalistycznych.
8. Wstępnej kwalifikacji kandydatów dokonuje się na podstawie liczby uzyskanych punktów
(punktacja kryteriów rekrutacji została przedstawiona w tabeli poniżej) i kolejności zgłoszeń,
kompletności złożonych dokumentów, przy uwzględnieniu kryteriów obligatoryjnych
określonych w § 3 Regulaminu.
Kryteria rekrutacji – punktacja
Kryteria rekrutacji
Punktacja tak/nie
Uczeń/uczennica szkoły z powiatu ostrowieckiego
1/0
Zameldowanie na obszarze wiejskim
2/1
uczeń/uczennica szkoły położonej na obszarze wiejskim
2/1
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zgodność kierunku nauczania z tematyką szkoleń zawodowych
uczeń/uczennica ostatniej klasy technikum
uczeń/uczennica ostatniej klasy zasadniczej szkoły zawodowej

2/1
5/3
4/2

8. W wyniku wstępnej kwalifikacji zostanie wyłonionych 100 kandydatów do
projektu, spełniających kryteria obligatoryjne, którzy uzyskali największą ilość
punktów i najwcześniej złożyli dokumenty.
10. Kandydaci wyłonieni w kwalifikacji wstępnej kierowani są na rozmowę z doradcą
zawodowym. Doradca zawodowy dokonuje weryfikacji przydatności oferty projektu do
potrzeb kandydata oraz oceny kandydata pod względem gotowości do zmian i gwarancji
osiągnięcia celów projektu.
11. Doradca zawodowy dokonuje kwalifikacji ostatecznej 80 osób (35 kobiet i 45 mężczyzn)
z uwzględnieniem liczebności grup dla każdego z 5 szkoleń/kursów specjalistycznych
(5 szkoleń/kursów, po16 osób w każdym szkoleniu/kursie; w 2 edycjach po 8 osób w grupie).
Warunkiem zakwalifikowania do projektu jest ukończenie przez kandydata 16 roku życia
przed planowanym rozpoczęciem stażu w ramach projektu..
Warunkiem zakwalifikowania kandydata do grupy szkoleń specjalistycznych: 1) operatora
koparko ładowarki klasy III, 2) magazyniera wraz z kursem operatora wózków jezdniowych
podnośnikowych, w tym ze zmiennym wysięgiem, jest pełnoletność kandydata.
Warunkiem zakwalifikowania kandydata do grupy szkolenia specjalistycznego profesjonalny
sprzedawca z kursem prawa jazdy kategorii B jest uzyskanie przez kandydata pełnoletności
najpóźniej 2 miesiące po planowanym rozpoczęciu kursów prawa jazdy.
12. Kandydat zakwalifikowany przez Doradcę zawodowego staje się jednocześnie
uczestnikiem projektu i wypełnia dokumenty, do których należą:
a) Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem uczestnika Projektu
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych;
b) Formularz PEFS – dane osoby objętej wsparciem.
13. Kandydaci spełniający kryteria obligatoryjne a nie zakwalifikowani do udziału
w Projekcie z powodu wyczerpania limitu miejsc, zostają wpisani na listę rezerwową
i zakwalifikowani za ich zgodą do udziału w projekcie w razie rezygnacji uczestnika
projektu w czasie jego trwania.
14. Listy kandydatów zakwalifikowanych będą dostępne w Biurze Projektu. O wynikach
rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie.
§ 5. Zasady organizacyjne
Projekt będzie realizowany w miejscach i terminach ustalonych przez Beneficjenta.
Złożone przez kandydatów dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.
Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta
Projektu.
4.
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Beneficjenta w oparciu o stosowne
dokumenty programowe.
1.
2.
3.

. § 6. Inne postanowienia
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1. Beneficjent zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub
wprowadzenia dodatkowych postanowień, które wchodzą w życie w ciągu 5 dni
od daty zamieszczenia na stronie internetowej projektu.
2. W kwestiach nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Kierownik
Projektu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku i obowiązuje przez
czas trwania Projektu.
4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej projektu.
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