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PROCEDURA REKRUTACYJNA – PROJEKT „SPECJALISTKI W TURYSTYCE” 

 

I. Zasady ogólne procesu rekrutacji 
 
a) Nabór kandydatek do udziału w Projekcie przeprowadzi beneficjent tj. Dolnośląska Federacja Sportu, rekrutacja będzie 

prowadzona przez Biuro Projektu. 
 

b) Proces rekrutacji prowadzi Specjalistka ds. rekrutacji. 
 

c) Rekrutacja odbywać się  będzie w sposób ciągły począwszy od 02.01 – 31.03.2014r. 
 
d) Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu, wypełniają formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) dostępny na stronie 

projektu oraz w Biurze Projektu. 
 
e) Na stronie projektu dostępny będzie terminarz szkoleń i regulamin uczestnictwa w projekcie „Specjalistki w turystyce” 
 
f) Biuro Projektu zastrzega sobie możliwość skrócenia lub przedłużenia terminu rekrutacji w przypadku zbyt dużej lub zbyt 

małej liczby zgłoszeń na dane szkolenie. 
 
g) Wsparciem objętych zostanie 144 kobiet z 71 przedsiębiorstw w tym: 

 128 kobiet samozatrudnionych lub zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach 

 15 kobiet samozatrudnionych lub zatrudnionych w małych przedsiębiorstwach 

 1 kobieta samozatrudniona lub zatrudniona w średnim przedsiębiorstwie  
        
h) Rekrutacja będzie prowadzona osobno na każdy cykl szkoleń. Na każdy z 12 cykli rekrutowane będzie ok. 12 osób. 
 

II. Szczegółowy proces rekrutacji 
 
A) Etapy rekrutacji 

 
1. Stworzenie bazy potencjalnych firm, do których wysłana zostanie informacja o projekcie. 
2. Ukazanie się informacji o szkoleniach realizowanych w ramach projektu m.in. na stronach internetowych,  prasie lokalnej, 

ulotkach.  
3. Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych (wypełnionych we wszystkich wymaganych polach) w  Biurze Projektu, ul. Ofiar 

Oświęcimskich 41-43 we Wrocławiu, za pośrednictwem poczty, Internetu, faxu lub osobiście 

4. Weryfikacja kryteriów formalnych oraz jakościowych  
 

5. Ustalenie listy rankingowej osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej 
 
6. Podpisanie umów szkoleniowych z przedsiębiorstwami 

 
 
B) Zasady przyjmowania zgłoszeń 

 
1.    Formularz zgłoszeniowy, należy przesłać pocztą, e-mailem, faxem lub dostarczyć osobiście do biura projektu we Wrocławiu, 

ul. Ofiar Oświęcimskich 41-43 lub wypełnić na stronie internetowej projektu. 
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2. Weryfikacja formularza przez Specjalistkę ds. rekrutacji przeprowadzone będzie w 2 etapach: ocena formalna oraz 
jakościowa. W przypadku, gdy ilość zgłoszeń jest równa lub mniejsza ilości miejsc na szkolenie będzie przeprowadzona tylko 
cena formalna. 

 

3. Kompletne zgłoszenia wprowadzane będą na listę zgłoszeń, wg daty ich wpływu do Biura Projektu i będą rejestrowane 
pod właściwym numerem. 

 
4. Najpóźniej pierwszego dnia szkoleń uczestniczka szkolenia musi dostarczyć do Biura Projektu: 

 

 Oświadczenie o przynależności do sektora 

 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

 Oświadczenie potwierdzające przedstawienie do wglądu na etapie procesu rekrutacji kopii sprawozdań finansowych za trzy ostatnie 
zamknięte lata obrotowe (jeżeli podmiot jest zobligowany do tworzenia sprawozdań) lub oświadczenie o braku obowiązku tworzenia 
sprawozdań finansowych 

 Oświadczenie o otrzymywaniu pomocy de minimis lub oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis 

 Oświadczenie wnioskodawcy o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których 

ubiega się o pomoc de minimis 

 Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników (nie dotyczy osób samozatrudnionych) 

 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 Deklaracja uczestnictwa  

  
 

5. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, jednak nie zakwalifikowane do udziału w danym cyklu z 
powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej i będą mogły wziąć udział w przypadku zwolnienia się 
miejsc lub w kolejnych cyklach szkoleń. 
 

C) Zasady weryfikacji zgłoszeń 
 

 
a) Kwalifikacji na szkolenia dokonuje Specjalista ds. rekrutacji biorąc pod uwagę osoby samozatrudnione lun zatrudnione 

w przedsiębiorstwach, spełniające łącznie na dzień rekrutacji następujące kryteria formalne: 
 Wielkość przedsiębiorstwa 
 Forma zatrudnienia  
 PKD przedsiębiorstwa 

 
b) oraz kryteria jakościowe: 

 stanowisko pracy – przydatność wiedzy nabywanej podczas szkoleń w wykonywaniu obowiązków służbowych 
(45%) 

 wiek – preferowane osoby z grupy +40 (40%) 
 motywacja uczestniczki do udziału w szkoleniach oraz możliwość wykorzystania przez nią umiejętności i wiedzy 

nabytej w trakcie szkoleń (15%) 
 pierwszeństwo podczas rekrutacji mają osoby niepełnosprawne (pracownic mikro i małych przedsiębiorstw) 

 
 
 
Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy 

 

 


