
 

 

PLAN REKRUTACJI DO PROJEKTU  

NA DOFINANSOWANIE KURSY PRAWA JAZDY KAT. C/D lub KURS KWALIFIKACJNY NA PRZEWÓZ RZECZY/OSÓB 

„Wysokie kwalifikacje Pomorzan ” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  

Osi Priorytetowej 05. Zatrudnienie Działanie 05.05 Kształcenie ustawiczne 

 

Rodzaj wsparcia, którego dotyczy 

rekrutacja  
KURS PRAWA JAZDY KAT. C/D  

LUB 

KURS KWALIFIKACYJNY NA PRZEWÓZ RZECZY/OSÓB 

Kursy są dofinansowane w 80% (uczestnik jest zobowiązany pokryć koszt 20% wartości kursu;               

Twin Media opłaca w całości koszt badań lekarskich oraz egzaminów na prawo jazdy lub testu 

kwalifikacyjnego wraz z kosztem jednego egzaminu/testu poprawkowego)  

 

Terminy rekrutacji: Od 27.06.2022 r. do wyczerpania miejsc 

 

Planowana do przyjęcia liczba osób w 

ramach rekrutacji: 

                                              35 osób 

Uczestnikiem/czką projektu może być 

osoba fizyczna, która: 

 

a. ma ukończony 18 rok życia i jest w wieku aktywności zawodowej; 

b. jest pracownikiem sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii 

społecznej/przedsiębiorstw społecznych; 

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

pomorskiego; 

d. jest osobą o niskich kwalifikacjach (tj. posiada wykształcenie max. ponadgimnazjalne) lub ma ukończone 

co najmniej 50 lat; 

d. z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych; 

e. jest zdolna do udziału w formach wsparcia wskazanych w formularzu zgłoszeniowym do projektu; 

f. dostarczy kompletne dokumenty rekrutacyjne w terminie rekrutacji; 



 

 

Preferowana grupa uczestników/czek 

projektu: 

 

a. osoby w wieku 50 lat i więcej; 

b. osoby o niskich kwalifikacjach; 

c. osoby w wieku 25 lat i więcej 

d. kobiety 

Planowane do zastosowania kanały 

informujące o rekrutacji do projektu: 

1. informację nt. projektu na portalu społecznościowym; 

2. informację na stronie internetowej http://twinmedia.pl/wysokie-kwalifikacje-pomorzan/  

 

Dostępność dokumentów 

rekrutacyjnych: 

1. W wersji papierowej w biurze projektu przy ul. 11 Listopada 1, 77-100 Bytów  

2. W wersji elektronicznej w formacie PDF i DOC na stronie pod adresem: http://twinmedia.pl/wysokie-

kwalifikacje-pomorzan/  

 

Miejsca przyjmowania dokumentów 

rekrutacyjnych: 

1. Bytów, ul. 11 Listopada 1, tel. 730 002 974 

 

Dokumenty są przyjmowane w dni robocze w godz. 8.00-16.00. 

Można je składać osobiście, za pośrednictwem posłańca, kuriera lub pocztą (o przyjęciu 

dokumentów w terminie rekrutacji decyduje data ich wpływu do biura projektu). 

 

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 zgodnie z zapisami regulaminu projektu  

4. Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającej (dotyczy o ile w ogłoszonym terminie rekrutacji zgłosi się mniej 

osób niż założono zakwalifikować w ramach rekrutacji) 
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