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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Regulamin rekrutacji dotyczy projektu "Welcome to Podlasie - rozwój kompetencji językowych 

mieszkańców gminy Szepietowo oraz miasta i gminy Braśnk" realizowanego przez Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” w partnerstwie z KOMUNIKADO Szkołą Języków 

Obcych Sylwia Kuczuk-Szymańska w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 

w regionach, działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, w okresie od 01.12.2013 roku do 31.03.2014 roku.  

2. W regulaminie stosowane skróty i pojęcia oznaczają odpowiednio: 

a. Beneficjent - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”, 

b. Uczestnik Projektu – uczestnik szkolenia (kursu) realizowanego w ramach realizowanego 

projektu,  

c. EFS – Europejski Fundusz Społeczny, 

d. Projekt – projekt pn. "Welcome to Podlasie - podniesienie kompetencji językowych 

mieszkańców gminy Szepietowo oraz miasta i gminy Brańsk", 

e. Partner – KOMUNIKADO Szkoła Języków Obcych Sylwia Kuczuk-Szymańska. 

3. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Beneficjenta tj. przy ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie 

Mazowieckie. 

4. Projekt obejmuje swym zasięgiem gminę Szepietowo oraz miasto i gminę Brańsk. 

5. W ramach projektu przewidziano realizację szkoleń z zakresu nauki języków angielskiego na 

dwóch poziomach: podstawowym i średniozaawansowanym dla 32 osób, w tym min. 20 kobiet, z 

terenu gminy Szepietowo oraz miasta i gminy Brańsk.  

6. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

7. Nabór kandydatów do projektu przeprowadzi koordynator projektu.  

 

II. UCZESTNICY PROJEKTU 

 

1. Uczestnikiem projektu może być każdy pełnoletni mieszkaniec gminy Szepietowo oraz miasta i 

gminy Brańsk, wpisujący się w założenia grupy docelowej projektu. 

2. Grupę docelową projektu stanowią 32 osoby, w tym 20 kobiet i 12 mężczyzn. 

3. Grupą preferowaną stanowią osoby związane z branżą turystyczną, bądź deklarujące związek z 

branżą turystyczną w przyszłości 

 

III. PROCES REKRUTACJI 

 

1. Proces rekrutacji będzie trwał w okresie od 9 do 20 grudnia 2013r. W przypadku braku 

odpowiedniej liczby zgłoszeń, termin ten może ulec przedłużeniu.  

2. Dokumenty rekrutacyjne- formularz rekrutacji będzie dostępny na stronie internetowej 

Beneficjenta: www.krainabobra.eu oraz www.komunikado.edu.pl oraz w siedzibie Beneficjenta 

oraz Partnera. 
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3. Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie się do uczestnictwa w projekcie jest zobowiązana do 

wypełnienia formularza rekrutacyjnego, a następnie złożenia w siedzibie Beneficjenta – ul. 

Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie.   

4. Kryteria wyboru Uczestników projektu: 

a) płeć (preferowane kobiety) 

b) wiek (preferowane osoby starsze) 

c) kryteria grupy docelowej, opisane w pkt II niniejszego Regulaminu 

5. Formularze rekrutacji wypełnione niekompletnie lub nieczytelnie, a także dostarczone w sposób 

inny niż wymagany, będą odrzucane, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych, z 

możliwością ponownego złożenia formularza w wymaganym terminie oraz zgodnie z wymaganymi 

warunkami. 

6. Wybór uczestników projektu, na podstawie dokumentów aplikacyjnych przeprowadzi Komisja 

Rekrutacyjna, w skład której będą wchodzić osoby reprezentujące Beneficjenta.  

 

IV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 

1. Lista osób, które zakwalifikowały się do projektu oraz lista rezerwowa, zostaną ogłoszona na 

stronie internetowej Beneficjenta www.krainabobra.eu 

2. Informacja o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostanie przekazana wybranym 

kandydatom drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

3. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną wymienione na liście  

w kolejności alfabetycznej. 

4. Osoby niezakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną wymienione na liście rezerwowej 

w kolejności alfabetycznej. 

5. Na pisemny wniosek kandydata, któremu odmówiono zakwalifikowania do uczestnictwa w 

projekcie, złożony w terminie do 2 tygodni od daty ogłoszenia wyników procesu rekrutacji, w 

terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku doręcza się pisemne uzasadnienie. 

6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie któregoś z zakwalifikowanych kandydatów na 

jego miejsce może zostać zaproszona osoba z listy rezerwowej. 

7. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zobowiązane są do złożenia 

oświadczenia o wyrażaniu zgody na przeważanie danych osobowych, a także deklaracji 

uczestnictwa, a następnie do podpisania Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowego najpóźniej 

w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy. 

8. Umowa będzie podpisywana w siedzibie Beneficjenta.  

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2013r. 

2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji. 

3. Uczestnik projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się Regulaminem Rekrutacji.  

4. Regulamin jest dostępny w biurze projektu oraz na stronie internetowej Beneficjenta 

www.krainabobra.eu oraz Partnera www.komunikado.edu.pl 


