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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

„Nowe umiejętności – sposobem na sukces i szansą na lepsze jutro – II edycja” 

w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. 

 

Regulamin zawiera: 

I. Charakterystykę projektu 
II. Kryteria uczestnictwa w projekcie 
III. Opis organizacji szkoleń 
IV. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie 
V. Postanowienia końcowe 

 

I. Charakterystyka Projektu 

1. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz budżetu państwa. 

2. Projekt jest realizowany w okresie od 01.06.2013 do 31.05.2015 na obszarze województwa 
podlaskiego. 

3. Realizatorem projektu (Projektodawcą) jest Podlaska Izba Rolnicza. 
4. Biuro mieści się w: Porosły 36D, 16-070 Choroszcz. 
5. Głównym celem projektu jest reorientacja zawodowa do końca 05.2015r. 300 osób (120 

kobiet i 180 mężczyzn) odchodzących z rolnictwa z woj. podlaskiego poprzez wsparcie 
doradcze i przekwalifikowujące szkolenia zawodowe, w tym ukierunkowane na zielone 
miejsca pracy. 

6. Grupę docelową projektu stanowi 300 osób (120 kobiet i 180 mężczyzn) odchodzących z 
rolnictwa, ubezpieczonych w KRUS, posiadających miejsce zamieszkanie na terenie woj. 
podlaskiego, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w gminie wiejskiej, miejsko-
wiejskiej oraz w mieście do 25 tys. mieszkańców, wykonujących działalność rolniczą, 
składających oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia poza rolnictwem lub podjęcia 
pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednocześnie w ramach grupy docelowej projektu 
założono objęcie wsparciem min. 20 kobiet po 50 roku życia i min. 20 kobiet poniżej 25 roku 
życia. 

7. W ramach projektu przewiduje się następujące formy wsparcia: 
7.1. PORADNICTWO ZAWODOWE w formie grupowych spotkań w wymiarze 6 godz./grupę 

oraz indywidualnych spotkań w wymiarze 2 x 2 godz./osobę. 
7.2. SZKOLEŃ ZAWODOWYCH o następującej tematyce: 

 Zdobnik ceramiki – 2 grupy 10-osobowe x 60 godz./grupę 

 Pozostali rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry, i pokrewnych materiałów – 2 grupy 10-
osobowe x 60 godz./grupę 

 Kosmetyczka – 2 grupy 10-osobowe x 60 godz./grupę 

 Kelner – 1 grupa 10-osobowa x 60 godz./grupę 

 Barman – 1 grupa 10-osobowa x 60 godz./grupę 

 Cukiernik – 2 grupy 10-osobowe x 60 godz./grupę 

 Architekt wnętrz – 2 grupy 10-osobowe x 60 godz./grupę 
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 Kierowca samochodu ciężarowego: 

 Kat. C – 2 grupy 10-osobowe x 50 godz./grupę 

 Kat C+E – 3 grupy 10-osobowe x 45 godz./grupę 

 Operator żurawia jezdniowego – 1 grupa 10-osobowa x 59 godz./grupę 

 Kierowca operator wózków jezdniowych – 2 grupy 10-osobowe x 67 godz./grupę 

 Operator koparko ładowarki – 2 grupy 10-osobowe x 202 godz./grupę 

 Dekarz – 1 grupa 10-osobowa x164 godz./grupę 

 Monter urządzeń energii odnawialnej – 2 grupy 10-osobowe x 100 godz./grupę 

 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie – 2 grupy 10-osobowe x 80 
godz./grupę 

 Robotnik budowlany – 1 grupa 10-osobowa x 150 godz./grupę 

 Pilarz – 2 grupy 10-osobowe x 130 godz./grupę 
Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział tylko w jednym szkoleniu zawodowym. 
 

II. Kryteria Uczestnictwa w Projekcie 

Profil Uczestnika: 

Projekt skierowany jest do osób odchodzących z rolnictwa, spełniających łącznie warunki wskazane 
poniżej: 
1. Mieszkańcy obszarów wiejskich: rolnicy i domownicy ubezpieczeni w KRUS zamieszkujących na 

trenie województwa podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w gminie 
wiejskiej, miejsko-wiejskiej oraz w mieście do 25 tys. mieszkańców; 

2. Osoby zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą. 

Osoby te nie mogą: 

1. być zatrudnione w sektorze pozarolniczym na podstawie umowy o pracę, powołania, 
mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę lub zatrudnione na podstawie umów 
cywilnoprawnych, 

2. prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą, 
3. być emerytem, 
4. pobierać rentę strukturalną. 

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest: 

1. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem. 
2. Złożenie wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnienie kryteriów formalnych: 

 wypełniony i podpisany kwestionariusz rekrutacyjny – kwestionariusz jest dostępny na 
stronie www.pirol.pl lub w Biurze Projektu, 

 zaświadczenie wystawione przez właściwy Oddział KRUS poświadczające o podleganiu 
ubezpieczeniu w KRUS. 

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Projektu w formie 
oryginałów. 
3. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zarejestrowane na Liście Rekrutacyjnej. 
4. Z Listy Rekrutacyjnej na Listę Uczestników osoby będą wpisywane wg kolejności zgłoszeń do 

wyczerpania planowanego limitu osób. Osoby, które nie zakwalifikowały się na Listę 
Uczestnictwa będą wpisywane na Listę Rezerwową również wg w/w kryteriów przy 
zachowaniu statusu płci, miejsca zamieszkania i terminu zgłoszenia do projektu. 

http://www.pirol.pl/
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5. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane drogą pocztową, 
telefoniczną lub przez e-mail najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem wsparcia doradczo-
szkoleniowego. 

6. Pierwszego dnia udziału w projekcie zakwalifikowani uczestnicy projektu podpiszą 
oświadczenie o: wyrażeniu zgody na uczestnictwo w projekcie i przetwarzaniu danych 
osobowych na potrzeby projektu oraz o zamiarze podjęcia zatrudnienia poza rolnictwem lub 
podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, a także deklarację udziału w projekcie. 

Rekrutacja grupy docelowej prowadzona będzie w trybie ciągłym. 
 

III. Opis organizacji wsparcia doradczo-szkoleniowego 

Wsparcie doradcze: 

GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE połączone z warsztatami aktywnego poszukiwania pracy i 
pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, prowadzone przez doradcę 
zawodowego. Realizacja wsparcia prowadzona będzie w miejscu najbliższym miejsca zamieszkania 
uczestnika i w godzinach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestników w grupach śr. 10-
osobowych w wymiarze 6 godz./grupę, łącznie dla 300 osób. 

INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE realizowane będą w formie indywidualnych spotkań z 
doradcą zawodowym w wymiarze 2 x 2 godz./osobę. Zastosowane narzędzia doradcze pozwolą 
zdiagnozować indywidualne predyspozycje zawodowe uczestnika i dobrać odpowiednie szkolenie 
zawodowe ze szczególnym uwzględnieniem zielonych miejsc pracy, a tym samym ułatwią wybór 
nowego zawodu. Jednocześnie każdy z uczestników otrzyma profesjonalne PORTFOLIO IPD, a 
doradca pomoże opracować personalne dokumenty aplikacyjne i przygotuje uczestników projektu do 
rozmowy kwalifikacyjnej z ew. pracodawcą. Realizacja wsparcia prowadzona będzie w miejscu 
najbliższym miejsca zamieszkania uczestnika i w godzinach dostosowanych do potrzeb i możliwości 
uczestników, łącznie dla 300 osób. 

Wsparcie szkoleniowe: 

SZKOLENIA ZAWODOWE realizowane będą w wymiarze czasowym i tematyce wskazanej w pkt. I. 
Charakterystyka projektu podpunkt 7.2. Realizacja poszczególnych tematów szkoleniowych 
dopasowana będzie do predyspozycji i potrzeb uczestników projektu. Zajęcia odbywać się będą 
zasadniczo w godz. 9.00-16.00 zarówno w tygodniu jak i w weekend. Realizacja wsparcia prowadzona 
będzie w miejscu najbliższym miejsca zamieszkania uczestnika głównie w gminach wiejskich. Łącznie 
zrealizowanych zostanie 30 szkoleń zawodowych. 

 

IV. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie 

1. Uczestnik kursu zobowiązany jest do: 

 regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach (udział w 80% zajęć w 
każdej z form wsparcia), 

 podpisywania list obecności i innych pokwitowań związanych z udziałem w projekcie, 

 wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i jego monitoringiem. 
2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje 

poprzez niezwłoczne poinformowanie realizatora projektu. 
3. Nieobecności powinny być usprawiedliwiane w sposób przewidziany przepisami prawa pracy. 
4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z zajęć Realizator zastrzega sobie możliwość 

skreślenia uczestnika z Listy Uczestników projektu. Może to również nastąpić w przypadku 
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naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, w 
przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, wykładowcy lub pracownika 
Biura projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu. 
 

 

V. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji projektu. 
2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Realizatora. 
3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 
4. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 


