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Część III Regulaminu - Kto może wziąć udział w projekcie

§4
Warunki uczestnictwa w Projekcie
1. Grupę docelową Projektu stanowią:
Osoby dorosłe

pracujące (w tym wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, powyżej 18 roku życia

z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) zamieszkujące tereny słabe strukturalnie
województwa pomorskiego z wykształceniem co najwyżej średnim.

2. Terenami słabymi strukturalnie są gminy: Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Miastko, Parchowo, Trzebielino,
Tuchomie, Chojnice, Czersk, Konarzyny, Człuchów, Debrzno, Koczała, Przechlewo, Rzeczenica, Gardeja, Kwidzyn, Prabuty,
Ryjewo, Nowa Wieś Lęborska, Lichnowy, Miłoradz, Ostaszewo, Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo,
Smołdzino, Bobowo, Czarna Woda, Lubichowo, Osieczna, Skórcz, Smętowo Graniczne, Zblewo, Dzierzgoń, Mikołajki
Pomorskie, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Gniew, Morzeszczyn, Subkowy.

3. Szkolenia będą się odbywać poza miejscem oraz godzinami pracy uczestników.

4. Nabór na szkolenia jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, zatrudnionych w branży handlowej,
w punktach sprzedaży lub pracujących w innej branży chcących pracować w branży handlowej. Za spełnianie tego kryterium
zostaną

przyznane

punkty,

odpowiednio

dla

zatrudnionych

w

branży

handlowej

(10

pkt),

w punktach sprzedaży (15pkt) lub pracujących w innej branży chcących pracować w branży handlowej (5 pkt). Ta punktacja
będzie decydowała o kolejności na liście uczestników do projektu.

5. W pierwszej kolejności do projektu będą przyjmowane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, spełniające wszystkie
pozostałe warunki uczestnictwa w projekcie.

6. Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) nie mogą stanowić więcej niż 20% uczestników
1 szkolenia w ramach projektu.

7. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest:
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a) zapoznanie się z Regulaminem oraz złożenie wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych, o których mowa w § 6
Regulaminu,
b) spełnienie kryteriów formalnych określonych w § 4 Regulaminu,
c) pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję rekrutacyjną, o której mowa w § 5 Regulaminu.
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