Regulamin uczestnictwa w Projekcie
„Szkolenia zawodowe – szansą na powrót na rynek pracy”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
§1
Informacje o projekcie
1.

2.
3.
4.

Projekt „Szkolenia zawodowe – szansą na powrót na rynek pracy” realizowany jest przez ConsBud
Małgorzata Dźwierzyńska Malawa 875, 36-007 Krasne Biuro w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 19, 35016 Rzeszów w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2011 r. na podstawie umowy zawartej z
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.
Biuro Projektu znajduje się na ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów i czynne jest w dni robocze od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
Projekt obejmuje swym zasięgiem powiat rzeszowski i miasto Rzeszów.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz z budżetu państwa.
§2
Postanowienia ogólne

1.

2.

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników nazywanych dalej
„Beneficjentami Ostatecznymi” oraz zasady uczestnictwa w Projekcie „Szkolenia zawodowe – szansą
na powrót na rynek pracy”, zwanego dalej „Projektem”.
Projekt zakłada udział 68 Beneficjentów Ostatecznych.
§3
Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja prowadzona będzie od 01.01.2010r. do 21.02.2010r.
2.

3.

I etap rekrutacji obejmuje osoby, które:
są zameldowane i mieszkają na obszarze powiatu rzeszowskiego lub miasta Rzeszowa (oświadczenie),
pozostają bez zatrudnienia (oświadczenie),
Z każdą z osób doradca zawodowy przeprowadzi rozmowę na podstawie której stwierdzi, czy zgłoszona
osoba posiada predyspozycje do wykonywania zawodów: spawacza lub operatora koparko-ładowarki.
Opinia doradcy zawodowego będzie decydująca w zakresie przyjęcia do drugiego etapu rekrutacji.
W II etapie rekrutacji preferencje będą posiadały osoby, które spełniają następujące warunki:
są kobietami - 10 pkt.,
posiadają wykształcenie co najwyżej zawodowe (oświadczenie) – 10 pkt.,
są w trudnej sytuacji ekonomicznej (oświadczenie o dochodzie na jednego domownika) – 10 pkt.,
osoby po 50 roku życia (dowód osobisty) – 10 pkt.,
osoby pozostające bez pracy powyżej 1 roku (oświadczenie) – 10 pkt.
Podczas rekrutacji zostanie zachowana zasada równości szans.

§4
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Warunki uczestnictwa
Beneficjentem Ostatecznym może być osoba, która w dniu podpisania niniejszego regulaminu spełnia
następujące kryteria określone w §3 i złoży w Biurze Projektu uzupełniony i podpisany formularz
zgłoszeniowy.
§5
Kwalifikacja uczestników na szkolenia
1.
2.

3.
4.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w
Biurze Projektu, na stronie www.consbud.eu oraz w trakcie spotkań rekrutacyjnych.
O zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w Projekcie decyduje:
 poprawne wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego,
 zgodność danych podanych przez Kandydata z założeniami Projektu,
 osiągnięcie najwyższej liczby punktów podczas procesu weryfikacji formularzy zgłoszeniowych.
Osoby zakwalifikowane do Projektu będą poinformowane listownie lub telefonicznie.
W wyniku procesu rekrutacji zostanie utworzona lista podstawowa oraz lista rezerwowa, składająca
się z osób, które spełniają wszystkie warunki formalne, ale nie zostaną zakwalifikowane do
uczestnictwa w Projekcie z braku wolnych miejsc.
§6
Prawa Beneficjenta Ostatecznego

Każdy Beneficjent Ostateczny ma prawo do:
 bezpłatnego udziału w szkoleniu,
 otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć,
 zwrotu kosztu za badania lekarskie,
 zwrotu kosztów dojazdów i opieki nad osobami zależnymi,
 opuszczenia maksymalnie 20 % godzin szkolenia, większa liczba nieobecności powoduje
skreślenie z listy uczestników.
2. Warunkiem wypłaty świadczeń pieniężnych przysługujących Beneficjentom Ostatecznym jest
dostępność środków pieniężnych na koncie bakowym firmy ConsBud
1.

§7
Obowiązki Beneficjenta Ostatecznego
1. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do:





złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia w Projekcie,
wypełniania w trakcie trwania szkolenia ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających, a także
udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom
zaangażowanym we wdrażanie Poddziałania 6.1.1.
usprawiedliwienia wszystkich nieobecności.
§8
Zakres Wsparcia

1.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:


Szkolenia:
zawodowe: spawacz – zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu
potwierdzającego nabycie uprawnień spawalniczych respektowanych w całej UE,
zawodowe: operator koparko-ładowarki – zakończone egzaminem państwowym i
uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności,
z języka angielskiego
z zakresu aktywizacji zawodowej
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Wsparcie psychologiczno-doradcze, w ramach którego dla każdego Beneficjenta Ostatecznego
zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania,
Wsparcie dodatkowe: zwrot kosztów dojazdów, opieka nad osobami zależnymi, wyżywienie
podczas szkoleń, materiały szkoleniowe, koszty badań lekarskich.

§9
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

Regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu.
Ostateczna interpretacja regulaminu rekrutacji należy do ConsBud.
W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie, a odnoszących się do Projektu decyzje podejmuje
Biuro Projektu.

Rzeszów, dnia …………………………..

Akceptuję warunki niniejszego regulaminu
………………………………………………………….
Data i czytelny podpis Beneficjenta
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