Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin rekrutacji uczestników Projektu
„Ekologicznie znaczy logicznie”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
§1
Informacje o projekcie
1. Projekt „Ekologicznie znaczy logicznie” (nr WND-POKL.02.01.01-663/13) realizowany jest
przez Conart Sp. z o.o., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II
Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa
stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki,
Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach pod nadzorem
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie wnioskodawcy tj. przy ulicy Barbary 21, 40-053
Katowice, czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
3. Projekt obejmuje swoim zasięgiem województwo śląskie.
4. Okres realizacji projektu: 01.01.2014-30.06.2015r.
5. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady naboru uczestników oraz zasady uczestnictwa
w projekcie pt: „Ekologicznie znaczy logicznie” zwany dalej projektem, który jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
2. Conart Sp. z o.o. będzie dążyć do zakwalifikowania 100 osób, pracowników spółdzielni
mieszkaniowych oraz 30 spółdzielni mieszkaniowych, do udziału w ramach Projektu.
§3
Warunki uczestnictwa
1. W projekcie mogą wziąć udział:
- Spółdzielnia Mieszkaniowa z terenu województwa śląskiego,
- pracownicy zatrudnieni w mikro, małej lub średniej Spółdzielni Mieszkaniowej z woj.
śląskiego.
2. Warunkiem uczestnictwa w rekrutacji po spełnieniu kryteriów formalnych podanych
powyżej w punkcie 1 § 3, będzie złożenie w Biurze Projektu lub przesłanie pocztą
tradycyjną, elektroniczną formularza zgłoszenia. Formularz zgłoszenia, regulamin oraz
pozostałe dokumenty dostępne będą w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej
http://www.conart.pl jako pliki do pobrania.
3. Rekrutację prowadzi Biuro Projektu mieszczące się w siedzibie Conart Sp. z o.o. przy ul.
Barbary 21, 40-053 Katowice, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 816.
4. Rekrutacja odbywać się będzie w okresie trwania projektu od 01.01.2014-30.09.2014r.
lub do momentu wyczerpania miejsc. W przypadku dużego zainteresowania udziałem
w Projekcie utworzona zostanie lista rezerwowa, która będzie uzupełnieniem rekrutacji
podstawowej.
5. W sytuacjach rezygnacji z udziału w projekcie Spółdzielni uprzednio zakwalifikowanej tj.
z listy podstawowej, grupę uzupełnią Spółdzielnie z listy rezerwowej wg kolejności na tej
liście.
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§4
Kwalifikacja uczestników/Warunki przyjęcia
1. Kwalifikacja Spółdzielni oraz pracowników Spółdzielni do udziału w rekrutacji zostanie
dokonana w oparciu o formularz zgłoszenia: tj, spełnienie formalnych kryteriów
rekrutacyjnych.
2. O przyjęciu przedsiębiorstw do udziału w Projekcie zdecyduje przysłanie poprawnie
wypełnionych, kompletnych dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
szkoleniowej. Brane będą pod uwagę dokumenty których data złożenia w Biurze Projektu
lub otrzymania przez Biuro Projektu pocztą, nastąpi przed przystąpieniem do realizacji
doradztwa lub szkoleń z uwzględnieniem czasu na informację zwrotną dla BO projektu
o harmonogramie szkoleń/działań doradczych i podpisanie umowy szkoleniowej.
3. W przypadku zgłoszenia zbyt dużej ilości uczestników z jednej Spółdzielni Kierownik
Projektu dokona zmniejszenia ilości pracowników oddelegowanych na szkolenia, aby
objąć wsparciem możliwie najwięcej Spółdzielni.
Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie zakwalifikowanie docelowej grupy 30
Spółdzielni i 100 osób, wśród których 45% będą stanowiły kobiety i 40% osób powyżej
50 roku życia.
4. W przypadku zgłoszenia zbyt małej ilości chętnych rekrutacja będzie prowadzona
w sposób ciągły, aż do uzyskania 100% ilości BO przewidzianej w projekcie.
5. Informacje o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostanie przekazane
wybranym Spółdzielniom w formie pisemnej przez Biuro Projektu.
6. Spółdzielnie, które złożą komplet dokumentów, a które nie zostaną zakwalifikowane
z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej. W przypadku
rezygnacji z uczestnictwa w projekcie zakwalifikowanej Spółdzielni na jej miejsce zostanie
zaproszona następna w kolejności z listy rezerwowej.
7. Na spotkaniu informacyjnym potencjalnej grupy docelowej zostaną wyjaśnione zasady
realizacji i wypełniania umowy szkoleniowej określającej prawa i obowiązki.
§5
Postanowienia końcowe
1. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w siedzibie Conart Sp. z o.o.
2. Conart Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji
jego zapisów.
3. Niniejszy regulamin może ulec zmianie, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany
wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub
warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zalecenia
wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do
dokonania oceny i kontroli realizacji projektu.
4. Conart Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie
rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą II.
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