
 

 

PLAN REKRUTACJI DO PROJEKTU  

„Akademia zatrudnienia 3” 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  

Osi Priorytetowej 05. Zatrudnienie, Działanie 05.02. Aktywizacja zawodowa, Poddziałanie 05.02.02. Aktywizacja zawodowa 
 

Terminy rekrutacji: Listopad 2019 r., kwiecień 2020 r., wrzesień 2020 r., marzec 2021 r., sierpień 2021 r.  
 

PCE „Marmołowski” zastrzega sobie prawo do zmiany podanych powyżej planowanych terminów rekrutacji. 
Informacja nt. dokładnego terminu prowadzenie rekrutacji w ramach każdej z edycji (tj. od…do) będzie 

każdorazowo umieszczana na stronie i internetowej www.marmolowski.pl w zakładce „Aktualności”  

Planowana do przyjęcia liczba osób w 
ramach projektu: 

145 osób, w tym po 29 osób w ramach każdej z rekrutacji 

Uczestnikiem/czką projektu może być 
osoba fizyczna, która: 

 

a. ma ukończony 30 rok życia ; 

b. jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji osób bezrobotnych; 

c. ma miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ) na terenie powiatu 

lęborskiego, bytowskiego lub kościerskiego; 

d. jest zdolna do odbycia stażu przyuczającego do pracy w zawodzie/uczestnictwa w 

szkoleniu/podjęcia zatrudnienia po udziale w projekcie; 

e. dostarczy kompletne dokumenty rekrutacyjne w terminie rekrutacji do biura projektu; 

Preferowana grupa uczestników/czek 
projektu: 

 

a. osoby powyżej 50 roku życia; 
b. osoby o niskich kwalifikacjach; 
c. osoby z niepełnosprawnościami.  

Planowane do zastosowania kanały 
informujące o rekrutacji do projektu: 

1. informację nt. projektu w prasie, na stronach internetowych, portalach społecznościowych; 
2. dystrybucję ulotek, plakatów i materiałów informacyjnych na obszarze realizacji projektu, do urzędów 

gmin, starostw, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych urzędów pracy, powiatowych centrów 
pomocy rodzinie; 

3. informację na stronie internetowej www.marmolowski.pl 

http://www.marmolowski.pl/


 

 

4. informacje wysłane do Beneficjentów projektów z  zakresu  włączenia społecznego realizowanych w 
ramach celu tematycznego 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020; 

Dostępność dokumentów 
rekrutacyjnych: 

1. W wersji papierowej w biurze projektu przy ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów lub w punktach 
obsługi uczestników przy ul. Bolesława Krzywoustego 1, 84-300 Lębork oraz przy ul. Strzeleckiej 34, 
83-400 Kościerzyna 

2. W wersji elektronicznej w formacie PDF i DOC na stronie pod adresem: 
http://marmolowski.pl/projekty-unijne/akademia-zatrudnienia-3/  
 

Etapy rekrutacji: 1. Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu w terminie rekrutacji 
2. Ocena formalna i merytoryczna złożonych formularzy zgłoszeniowych 
3. Utworzenie listy rankingowej oraz rezerwowej i ich ogłoszenie na stronie projektu 
4. Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającej (dotyczy o ile w ogłoszonym terminie rekrutacji zgłosi się mniej 

osób niż założono zakwalifikować do projektu) 

 

http://marmolowski.pl/projekty-unijne/akademia-zatrudnienia-3/

