
 

Szkolenia odbywają się w ramach projektu pt. „DREWNO – SUROWIEC DOSKONAŁY: Podniesienie kompetencji zawodowych 
osób dorosłych w sektorze leśnodrzewnym województwa warmińsko-mazurskiego” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

REGULAMIN REKRUTACJI  

i ZASADY KWALIFIKOWANIA UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 
Nazwa projektu: „Drewno – surowiec doskonały: Podniesienie kompetencji zawodowych osób 
dorosłych w sektorze leśnodrzewnym województwa warmińsko-mazurskiego” 
 
Jednostka realizująca: Forest Consulting Center Sp. z o.o. – Leśne Centrum Kształcenia Ustawicznego, 
ul. Dąbrowskiego 75/56, 60-523 Poznań, www.forestcc.pl  
 
Obszar działania (województwo): warmińsko-mazurskie 
 
Wartość projektu: 769.035,00 zł 
 
W tym finansowanie przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020: 653.679,75 zł 
 
Liczba osób biorąca udział w projekcie: 110 osób 
 
Okres realizacji projektu: 3.04.2018 r. – 30.06.2019 r. 
 

Kto może wziąć udział w projekcie? 

• Uczestnikami projektu są osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat i posiadają dowód osobisty 

• Osoby zamieszkające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 

• Osoby, które z własnej inicjatywy zgłoszą chęć udziału w kursach oraz przejdą rekrutację 

• Osoby, które spełnią tzw. kryteria dostępu, czyli warunki udziału w projekcie 

Kryteria udziału w projekcie (kryteria dostępu) i liczba punktów za daną pozycję: 
 

• Wiek uczestnika (osoba pełnoletnia) – oświadczenie – 0/1 pkt. 

• Miejsce zamieszkania/pracy/ nauki (woj. warm.-maz.) – oświadczenie – 0/1 pkt. 

• Nieprowadzenie własnej działalności gospodarczej – oświadczenie – 0/1 pkt. 

• Dodatkowe kryteria dostępu (dot. „Kursów operatora harwestera i forwardera”): 
o Brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora maszyn 

leśnych – orzeczenie lekarskie – 0/1 pkt.  
o Prawo jazdy kat. B lub wyższe – kopia dokumentu – 0/1 pkt. 

 

Dodatkowe kryteria dostępu ww. – do spełnienia po zakwalifikowaniu na listę uczestników. 

 

Na każdy z planowanych kursów, jest przewidziana ograniczona liczba dostępnych miejsc.  

W przypadku większej ilości zgłoszeń, organizator przyjmuje zasadę pierwszeństwa. Oznacza 

to, iż będą brane pod uwagę te aplikacje, które zostaną przesłane mailem jako pierwsze i będą 

poprawnie (kompletnie) wypełnione. Na stronie Organizatora będzie ogłaszany termin 

rozpoczęcia oraz zakończenia naboru (dwa tygodnie). Każde zgłoszenie na kurs, musi być 

sprawdzone przez pracownika Biura Projektu i następnie potwierdzone mailem zwrotnym. 

http://www.forestcc.pl/


 

Szkolenia odbywają się w ramach projektu pt. „DREWNO – SUROWIEC DOSKONAŁY: Podniesienie kompetencji zawodowych 
osób dorosłych w sektorze leśnodrzewnym województwa warmińsko-mazurskiego” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

 

Jak wygląda zakwalifikowanie do udziału w projekcie? 

• Aby dokonać zgłoszenia uczestnika kursu należy dostarczyć droga mailową 

wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami 

• Zgłoszenia na kursy uczestnicy będą dokonywać za pomocą przygotowanego formularza 

dostępnego na stronie www.forestcc.pl w zakładce „Projekt UE” oraz w siedzibie Biura 

Projektu w terminie do 15 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kursu (decyduje data) 

• Wypełniony formularz wraz z wymaganymi załącznikami powinien być wysłany do 

Biura Projektu w Poznaniu mailowo (skan) a oryginał następnie tradycyjną pocztą 

• Zarejestrowanie zgłoszenia musi być potwierdzone mailowo przez Pracownika Biura. 

• Organizator zweryfikuje zgłoszenia pod kątem kryteriów dostępu, utworzy listę 

rankingową i do 14 dni kalendarzowych przed danym kursem poinformuje chętnych o 

zakwalifikowaniu udziału w kursie lub wpisaniu na listę rezerwową. 

• W przypadku otrzymania takiej samej ilości pkt. decyduje czas wpływu zgłoszenia. 

 

Jakie dokumenty należy dostarczyć do Biura Projektu w Poznaniu? 

• Formularz zgłoszeniowy 

• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – zał. nr 1 

• Oświadczenie dot. miejsca zamieszkania / pracy / pobierania nauki – zał. nr 2 

• Oświadczenie o nieprowadzeniu własnej działalności gospodarczej – zał. nr 3 

• Dodatkowe załączniki, dotyczą tylko „Kursów operatora harwetstera i forwardera”: 

o Orzeczenie lekarskie – zał. nr 4 – do uzupełnienia po przyjęciu na listę uczest. 

o Kopia prawa jazdy kat. B lub wyższe – zał. nr 5 – j.w., do uzupełnienia później 

Wszystkie wzory dokumentów dostępne na stronie www.forestcc.pl w zakładce Projekt UE 

 

Kontakt z Biurem Projektu 
 
Jacek Rutkowski – koordynator 
tel. 690-800-290, e-mail: biuro@forestcc.pl 
 
Adres korespondencyjny Biura Projektu: 
Forest Consulting Center Sp. z o.o. 
Leśne Centrum Kształcenia Ustawicznego 
ul. Dąbrowskiego 75-56, 60-523 Poznań 
www.forestcc.pl zakładka „Projekt UE” 
 
Siedziba Biura Projektu: 
ul. Gardzień 21, 14-241 Ząbrowo  
woj. warmińsko-mazurskie 
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