„PRACA BEZ ZAKRĘTÓW”- RADZIECHOWY- WIEPRZ
PROJEKT VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH
DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PODNOSZENIA POZIOMU AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin uczestnictwa w Projekcie pod nazwą „Praca bez zakrętów”
1. Projekt pod nazwą „Praca bez zakrętów” jest finansowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
2. Projekt realizowany jest przez RMR Sp. z o.o. wspólnie z Urzędem Gminy RadziechowyWieprz, nadzorowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

3. Biuro Projektu mieści się w siedzibie spółki RMR w Bielsku Białej przy ul. Barskiej 70, tel/fax:
033 8145204, e-mail: biuro@rmr.com.pl
4. Punkt obsługi beneficjenta ostatecznego mieści się w budynku Urzędu Gminy RadziechowyWieprz.
5. W ramach projektu przeszkolonych zostanie 12 osób pracujących, (w tym osoby po 45 roku
Ŝycia zamieszkujące Gminę Radziechowy- Wieprz), które nabędą uprawnienia do prowadzenia
pojazdów cięŜarowych.
Program szkolenia obejmuje:
a. Kurs prawa jazdy kat. C- część teoretyczna– 20 godzin, praktyczna- 30 godzin
zegarowych
b. Warsztaty aktywności zawodowej i samozatrudnienia – 20 godzin
6. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zameldowanych na terenie gminy RadziechowyWieprz w tym:
- 6 osób po 45 roku Ŝycia,
- 2 kobiety
7. O uczestnictwie w projekcie decydować będzie kolejność złoŜenia dokumentów przez
Beneficjentów Ostatecznych.
8. Za komplet wymaganych dokumentów uprawniających do wzięcia udziału w Projekcie uwaŜa
się złoŜenie:
- kopii dowodu osobistego potwierdzającego miejsce zameldowania,
- oświadczenie osoby lub współprowadzącej gospodarstwo rolne,
- oświadczenie o zatrudnieniu ( dotyczy osób zatrudnionych) ,
- oświadczenie uczestnika Projektu o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych z zakresem danych osobowych powierzonych do przetwarzania.
9.

Wszystkie osoby, które złoŜą wyŜej wymienione dokumenty, zostaną pisemnie
poinformowane o zakwalifikowaniu lub nie zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie.
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