Regulamin rekrutacji uczestników projektu
„Aktywizacja mieszkańców gminy Somianka poprzez organizację kursu prawo jazdy
kat. C”
Regulamin określa zasady naboru uczestniczek i uczestników projektu pn. „Aktywizacja
mieszkańców gminy Somianka poprzez organizację kursu prawo jazdy kat. C”
realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
§1
W ramach projektu zaplanowano realizację kursu na prawo jazdy kategorii C dla 17 osób.
§2
Uczestniczkami i uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające następujące kryteria
formalne:
1) posiadające wiek uprawniający do uczestnictwa w kursie na prawo jazdy kategorii C,
2) zamieszkujące na terenie gminy Somianka,
3) należące do grup defaworyzowanychi określonych w Strategii Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Lokalnej Grupy Działania Zalew
Zegrzyński.
§3
1. Liczbę uczestniczek i uczestników biorących udział w projekcie pn. „Aktywizacja
mieszkańców gminy Somianka poprzez organizację kursu prawo jazdy kat. C”
ustala się na poziomie 17 osób z terenu objętego zasięgiem projektu (§ 2, pkt 2).
2. O zakwalifikowaniu się do Projektu decydować będą w szczególności:
1) spełnienie kryteriów formalnych określonych w § 2;
2) złożenie przez Kandydata/Kandydatkę kompletnych, poprawnie wypełnionych
i własnoręcznie podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, w terminie rekrutacji;
3) dodatkowe punkty zostaną przyznane następującym grupom będących w trudnej
sytuacji:
a) os. bezrobotna – 10 pkt (zaświadczenia z PUP/oświadczenie);
b) os. niepełnosprawna – 10 pkt (ksero orzeczenia/oświadczenie);
c) os. korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej – 10 pkt (zaświadczenia
z Ośrodka Pomocy Społecznej/oświadczenie).
§4
1. Nabór dokonany zostanie na podstawie karty zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia
dostępny jest na stronie internetowej https://powiat-wyszkowski.pl oraz w Biurze
Projektu: Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, pokój
nr 4.
2. Kandydat/ka na uczestniczkę lub uczestnika projektu zgłasza chęć uczestnictwa
w projekcie poprzez złożenie karty zgłoszenia w Biurze Projektu stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Ocena karty zgłoszenia dokonywana będzie przez komisję rekrutacyjną.

4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest poprawne i kompletne wypełnienie karty
zgłoszenia oraz spełnienie kryteriów rekrutacji.
5. Punkty przyznawane kandydatom ulegają zsumowaniu.
6. Komisja rekrutacyjna w oparciu o przyznaną punktację ustali dla poszczególnych grup
listy podstawowe oraz rezerwowe (w kolejności od największej liczby punktów).
7. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o kolejności na liście będzie
decydowała data i godzina wpływu karty zgłoszenia do Biura Projektu.
§5
1. Nabór do projektu przeprowadzony będzie od dnia 25.07.2022r. do dnia 29.07.2022r.
2. Podpisaną kartę zgłoszenia należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osoby
upoważnionej (wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć upoważnienie) w dniach od
poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 - 16.00 listem poleconym lub pocztą
kurierską (decyduje data wpływu) do Biura Projektu: Starostwo Powiatowe w
Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, pokój nr 4.
3. Jedna osoba może złożyć jedną kartę zgłoszenia.
4. Karty zgłoszenia przesłane faksem lub pocztą elektroniczną nie będą honorowane z
uwagi na wymóg dotyczący oryginału podpisu na dokumencie rekrutacyjnym.
5. Karty zgłoszenia dostarczone po godzinie 16ºº dnia 29.07.2022r niezależnie od daty
stempla pocztowego zostaną odrzucone. Odpowiedzialność za dostarczenie karty
zgłoszenia w terminie spoczywa na Kandydacie/tce na uczestnika lub uczestniczkę
projektu.
§6
1. Wszystkie złożone karty zgłoszenia zostaną poddane ocenie, 17 osób zostanie
zakwalifikowanych do projektu na kurs prawa jazdy kategorii C.
2. W przypadku niewyłonienia w pierwszym etapie rekrutacji wystarczającej liczy osób
spełniających kryteria projektu zostanie ogłoszony dodatkowy nabór.
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§7
Rekrutacji uczestniczek i uczestników dokona komisja rekrutacyjna.
Komisja rekrutacyjna sprawdzi dokumenty zgłaszających się do udziału w projekcie
wg kryteriów zawartych w niniejszym regulaminie oraz sporządzi listę osób, które
zakwalifikowały się do udziału w projekcie oraz listę rezerwową. Z prac komisji
rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół.
Ostatecznej akceptacji protokołu i sporządzonych list dokona Starosta Powiatu
Wyszkowskiego.
Od zaakceptowanych decyzji komisji rekrutacyjnej nie przewiduje się procedury
odwoławczej.
Osoby, które złożyły karty zgłoszenia oraz zakwalifikowały się do projektu zostaną
powiadomione telefonicznie lub e-mailem o wynikach procesu rekrutacji.

§8
1. Uczestniczki i uczestnicy są zobowiązani do:
a) udziału w kursie w rozumieniu uczestnictwa we wszystkich zajęciach; jeśli z
ważnych przyczyn nie jest możliwe uczestnictwo w zajęciach uczestnika projektu
musi poinformować o tym Biuro Projektu (telefonicznie, osobiście, pocztą
elektroniczną) przed rozpoczęciem zajęć,
b) wypełniania ankiet oceny szkolenia i innych ankiet badawczych.

2. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie z nieuzasadnionych przyczyn lub
skreślenia z listy uczestniczek/uczestników realizator projektu może obciążyć
uczestniczkę lub uczestnika kosztami udziału w zajęciach, wynikającymi z budżetu
projektu powiększonymi o ustawowe odsetki.
3. Udział w rekrutacji oraz w kursie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych
niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji, realizacji zajęć oraz rozliczenia projektu.
§9
Treść oraz interpretacja zapisów niniejszego regulaminu należy do Starostwa Powiatowego w
Wyszkowie.

Załącznik:
- karta zgłoszenia.

Grupy defaworyzowane wg. Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023
Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński to: bezrobotni, młodzi do 35 lat, grupa 50+ (problemy: brak pracy
i wynikająca z niego degradacja ekonomiczna i społeczna), osoby ubogie (korzystające z pomocy GOPS) i
niepełnosprawne (problemy: wykluczenie, ekonomiczne i społeczne, świadoma lub nieświadoma
dyskryminacja), dzieci, młodzież do 35 roku życia (ograniczone możliwości kształcenia i rozwoju osobistego
poza ośrodkami gminnymi), osoby w wieku 50+, kobiety (problemy: rosnące wykluczenie zawodowe i
społeczne).
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