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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  
w ramach realizacji projektu pt. „Droga na szczyt” 

Nr POWR.01.02.01-30-0013/18 

w ramach 
PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 

 
Oś Priorytetowa I  

Osoby młode na rynku pracy 
Działanie 1.2  

Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe 
Poddziałanie 1.2.1  

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
Beneficjent: ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji Uczestników  

w ramach Projektu pn. „Droga na szczyt” POWR.01.02.01-30-0013/18. 

2. Nabór kandydatów do udziału w projekcie prowadzi Beneficjent – ALTER EGO Doradztwo i 

Szkolenia Marta Woźniak. 

3. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Beneficjenta Projektu: ul. Harcerska 8, 64-800 Chodzież. 

4. Projekt realizowany jest w okresie  od 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r. na terenie województwa 

wielkopolskiego. 

5. Projekt pn. „Droga na szczyt” POWR.01.02.01-30-0013/18 jest projektem ukierunkowanym na 

zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez 

pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). 

6. Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31.12.2020 zdolności do podjęcia zatrudnienia lub 

poprawa sytuacji na rynku pracy 60 [34K/26M] osób z grupy docelowej projektu wskazanej we 

wniosku o dofinansowanie, którą stanowi 60 [34K/26M] osób młodych w wieku 18-29 lat (w tym 

min. 24 [14K/10M] osoby o niskich kwalifikacjach i min. 6 [3K/3M] osób z 

niepełnosprawnościami), zamieszkujących w rozumieniu przepisów KC /pracujących na terenie 

woj. wielkopolskiego (z czego min. 12 [7K/5M] to osoby zamieszkujące obszar miast średnich 

zgodnie z dokumentem „Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze”). 

7. Regulamin rekrutacji oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych podawane są do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej projektu www.alterego-dis.pl oraz dostępne są w Biurze 

Projektu. 
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§ 2 

Słownik pojęć 

1. Projekt – projekt pn. „Droga na szczyt” realizowany przez ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta 

Woźniak z siedzibą w Świętochłowicach (41-600), na podstawie umowy o dofinansowanie 

Projektu nr POWR.01.02.01-30-0013/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych 

na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane  

z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

2. Beneficjent – ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak, ul. Wiktora Polaka 27/6, 41-600 

Świętochłowice. 

3. Biuro projektu – ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak, ul. Harcerska 8, 64-800 

Chodzież, czynne w dni robocze, w godzinach od 8:00-15:00 oraz Punkt Informacyjny,  

ul. Legionów 12/1, 62-500 Konin, czynne w dni robocze, w godzinach od 8:00-15:00. 

4. Strona internetowa projektu – www.alterego-dis.pl 

5. Kandydat/ka – osoba fizyczna, pracująca/zamieszkująca na terenie województwa wielkopolskiego 

zgodnie z Kodeksem Cywilnym1, zainteresowana udziałem w projekcie, która zamierza wziąć 

udział w projekcie i złożyła dokumenty aplikacyjne, wskazane w niniejszym regulaminie oraz 

wpisująca się w wymagania dotyczące grupy docelowej, zgodnie z zapisami §3. 

6. Uczestnik/czka Projektu (dalej: UP) – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zgodnie z 

zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, która przystąpiła do min. 1 formy wsparcia 

przewidzianej w projekcie.  

7. Dzień przystąpienia do projektu – data przystąpienia do pierwszej formy wsparcia, tj. 

indywidualne doradztwo zawodowe (IPD). 

8. Osoba o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 

włącznie tj. osoba posiadającą wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne (dotyczy osób, które 

ukończyły Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum 

ogólnokształcące, Technikum uzupełniające lub Zasadniczą szkołę zawodową). Definicja 

poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-

2020. 

9. Osoba z niepełnosprawnością – za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby w świetle 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm), a także osoby 

z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.) tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem 

lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. Potwierdzeniem statusu osoby z 

niepełnosprawnością jest w szczególności: 

 Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym, znacznym, 

                                                                 
1 Zgodnie z Kodeksem cywilnym Art. 25. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 



  

 

 

 
Projekt „Nowa droga zawodowa” 
RPWP.06.05.00-30-0020/18 
Biuro Projektu: ul. Harcerska 8, 64-800 Chodzież 
tel. 531 858 658, 512 039 734 

 

 
Strona 3 z 16 

 

 Orzeczenie o niepełnosprawności wydane w stosunku do osób, które nie ukończyły 

16 roku życia, 

 Orzeczenie o niezdolności do pracy, 

 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj 

niepełnosprawności, 

 Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim,  

 Inne równoważne orzeczenie (KRUS, służby mundurowe, itp.) 

 W przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi dokument potwierdzający stan 

zdrowia, wydany przez lekarza np. orzeczenie o stanie zdrowia. 

10. Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z 

krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami 

bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej 

ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów 

stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu 

macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie 

pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi. 

11. Osoby długotrwale bezrobotne – w przypadku osób poniżej 25 roku życia – są to osoby 

bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, a w przypadku osób powyżej 25 roku 

życia – nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (wiek uczestników jest określany na 

podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie). 

12. Komisja rekrutacyjna – organ dokonujący kwalifikacji Uczestników/czek do Projektu. 

13. Staże zawodowe – forma nauki zawodu, polegająca na zdobywaniu wiedzy w miejscu pracy oraz 

instrument aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. Staż odbywa się bez nawiązania 

stosunku pracy pomiędzy stażystą a pracodawcą.  

14. Subsydiowane zatrudnienie - forma pomocy finansowej dla pracodawcy stanowiąca zachętę do 

zatrudnienia, zakładającą redukcję kosztów ponoszonych przez niego na zatrudnienie 

pracowników zgodnie z art. 32 i 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 

art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, ze zm.) oraz zgodnie z 

rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 

107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 

24.12.2013, str. 1). 

15. Kwalifikacje – określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji poza formalnej lub poprzez 

uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których 

osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję 

uprawnioną do certyfikowania. 
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16. Kompetencje – wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/kształcenia. Opis kompetencji zawiera 

jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie 

kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz 

kryteria i metody ich weryfikacji. Fakt nabycia kompetencji jest weryfikowany w ramach 4 

etapów: Zakres, Wzorzec, Ocena, Porównanie. 

17. Osoby z kategorii NEET – osoby młode w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy następujące 

warunki: 

 nie pracują (tj. są osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo), 

 nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo 

zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki), 

 nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, 

uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, 

potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a 

co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować, czy brała ona 

udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie 

ostatnich 4 tygodni). 

18. Osoby pracujące – osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują 

wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie 

lub prowadzące działalność na własny rachunek, które chwilowo nie pracowały ze względu na np. 

chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie2. 

19. Osoba uboga pracująca – osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na 

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoba zamieszkującą w 

                                                                 
2 Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – osoby prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową - są również 

uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków: 
1) osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga 
zysków; 
2) osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej 
sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (np: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu 
na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach); 
3) osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, 
zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. 
Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność 
gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa 
domowego. 
Sformułowania zapisane powyżej kursywą są identyczne z definicją badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL).  
Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą działalność na własny rachunek”. 
Żołnierze poborowi, którzy wykonują określoną pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk nie są uznawani za "osoby pracujące". 
Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od 
pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są uznawane za „osoby pracujące”. 
Osoby przebywające na urlopie wychowawczym należy uznawać za bierne zawodowo zgodnie z definicją osoby biernej zawodowo. 
„Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za "zatrudnienie”. Należy je rozumieć jako zachętę do zatrudnienia zgodnie z definicjami Polityki Rynku Pracy 
(LMP): Zachęty do zatrudnienia obejmują środki, które ułatwiają rekrutację osób bezrobotnych i innych grup docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość 
zatrudnienia osób narażonych na przymusowe zwolnienie z pracy. Zachęty do zatrudnienia odnoszą się do subsydiowania miejsc pracy na otwartym rynku prac, 
które mogą istnieć lub zostać stworzone bez dotacji publicznych i które, jak należy mieć nadzieję, utrzymają się po okresie subsydiowania. Miejsca pracy, które 
mogą być subsydiowane, dotyczą zwykle sektora prywatnego, ale do uzyskania wsparcia kwalifikują się również miejsc pracy z sektora publicznego i instytucji 
niekomercyjnych, przy czym rozróżnienie nie jest wymagane. Środki publiczne w postaci zachęt w zakresie zatrudnienia mają swój udział w kosztach 
zatrudnienia, przy czym większość tych kosztów nadal ponosi pracodawca. Nie wyklucza to jednak przypadków, kiedy wszystkie koszty pracy pokrywane są przez 
określony czas ze środków publicznych. 
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gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych3), 

przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o 

próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu. 

20. Umowa krótkoterminowa – umowa wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy 

zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie 

dłużej niż 6 miesięcy. 

21. Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny – osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-

rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 277, z późn. zm.) (KRUS), zamierzający podjąć zatrudnienie lub inną 

działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z 

dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778) 

(ZUS). 

22. Imigranci – osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, przybyłe lub zamierzające przybyć do 

Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy i zamierzający 

wykonywać lub wykonujący pracę na terytorium Polski. 

23. Reemigranci - obywatele polscy, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprzerwany okres co 

najmniej 6 miesięcy, którzy zamierzają powrócić do Polski lub którzy przebywają na terenie Polski 

nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i deklarują chęć podjęcia zatrudnienia 

lub innej pracy zarobkowej na terytorium Polski. Do tej grupy zaliczani są również repatrianci. 

24. Repatriant – osoba, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1392, z późn. zm.). 

25. Miasta średnie – miasta powyżej 20 tys. mieszkańców, z wyłączeniem miast wojewódzkich lub 

mniejsze, z liczbą ludności 15-20 tys. mieszkańców będące stolicami powiatów. Lista miast 

średnich wskazana jest w załącznikach nr 1 i 2 do dokumentu „Delimitacja miast średnich 

tracących funkcje społeczno-gospodarcze” opracowanego na potrzeby Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju. 

 

§ 3 

Informacje dotyczące uczestników projektu oraz warunki uczestnictwa 

1. Projekt pn. „Droga na szczyt” zakłada udział 60 [34K/26M] osób młodych w wieku 18-29 lat (w 

tym minimum 24 [14K/10M] osób o niskich kwalifikacjach i minimum 6 [3K/3M] osób z 

niepełnosprawnościami), zamieszkujących/pracujących na terenie województwa wielkopolskiego 

w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (z czego minimum 12 [7K/5M] to osoby 

zamieszkujące obszar miast średnich), z następujących grup: 

                                                                 
3 Transfery socjalne - bieżące przelewy otrzymywane przez gospodarstwa domowe podczas okresu odniesienia dochodu, przeznaczone do zmniejszenia 

ciężarów finansowych związanych z wieloma nieprzewidywalnymi sytuacjami lub potrzebami, dokonywane w ramach wspólnie organizowanych systemów lub 
poza tymi systemami przez organy rządowe lub instytucje typu non-profit świadczące usługi na rzecz gospodarstw domowych (NPISH). W ramach świadczeń 
społecznych można wyodrębnić następujące grupy: świadczenia dotyczące rodziny, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia 
związane z wiekiem, renty rodzinne, świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, świadczenia dotyczące wykluczenia 
społecznego. 
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 minimum 36 [20K/16M] osób bez pracy (30 [17K/13M] osób biernych zawodowo i 6 

[3K/3M] osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w tym minimum 2 

[1K/1M] osoby długotrwale bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu 

(tzw. młodzież NEET), 

 maksimum 24 [14K/10M] osoby należące do minimum jednej z grup: imigranci, 

reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby 

zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub w ramach umów cywilnoprawnych, z 

których minimum 18 [10K/8M] osób stanowić będą pracujący, 

z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w 

Poddziałaniu 1.3.1. 

 

§ 4 

Wyłączenia z uczestnictwa w projekcie 

1. Ze wsparcia udzielanego w ramach projektu wyłączone są osoby należące do grupy określonej w 

SZOOP POWER dla trybu konkursowego w Działaniu 1.3/Poddziałaniu nr 1.3.1 tj.: osoby młode, w 

tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i 

szkoleniu – tzw. młodzież NEET z następujących grup docelowych:  

a. młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji 

pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 

roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili 

do rodzin naturalnych, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy 

założyli własne gospodarstwo domowe, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 

roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia 

po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej;  

b. matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy);  

c. absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków 

socjoterapii (do roku po opuszczeniu);  

d. absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków 

wychowawczych (do roku po opuszczeniu);  

e. matki przebywające w domach samotnej matki; osoby młode opuszczające zakłady 

karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu). 

 

2. Beneficjent w każdym przypadku weryfikuje, czy nie zachodzą powyższe lub inne przesłanki 

wskazujące na powiązanie kandydata z Beneficjentem/ Wykonawcą. Jeżeli Beneficjent stwierdzi 

występowanie powyższych lub innych przesłanek, dana osoba zostaje wykluczona ze wsparcia 

udzielanego w ramach projektu. 
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§ 5 

Zakres wsparcia w ramach projektu 

 

Identyfikacja potrzeb osób młodych wraz z utworzeniem/aktualizacją IPD - indywidualne doradztwo zawodowe 

(obejmuje wszystkich UP – 60 osób) 

Wsparcie w wymiarze 4 godziny/osobę 

Job coaching – indywidualne wsparcie doradcze 

 (obejmuje wszystkich UP – 60 osób) 

Wsparcie w wymiarze 8 godzin/osobę 

Szkolenia zawodowe 

(obejmuje wszystkich UP – 60 osób) 

Wsparcie w wymiarze średnio 120 godzin/osobę 

Staże zawodowe 

(obejmuje 60% UP – 36 osób) 

Wsparcie w wymiarze 3 miesiące/osobę  

Subsydiowane zatrudnienie 

(obejmuje 20% UP – 12 osób) 

Wsparcie w wymiarze 6 miesięcy/osobę 

Pośrednictwo pracy 

(obejmuje wszystkich UP – 60 osób) 

Wsparcie w wymiarze 6 godzin/osobę 

 

 

II. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW 

§ 1 

Procedura rekrutacji dla kandydatów do otrzymania wsparcia służącego aktywizacji zawodowej 

1. Rekrutacja przeprowadzona będzie w sposób otwarty od 02.03.2020 r. do wyczerpania limitu 

miejsc, zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości płci, dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasadą niedyskryminacji. Termin naboru Formularzy rekrutacyjnych 

zostanie wskazany za pośrednictwem strony internetowej projektu.  

2. Nabór obejmuje następujące elementy: 

a. Złożenie w formie pisemnej Formularza rekrutacyjnego wraz załącznikami (dostępny w 

siedzibie biura projektu, punkcie informacyjnym i na stronie internetowej www.alterego-

dis.pl), 

b. Weryfikację formalno-merytoryczną (możliwość uzupełnienia złożonych dokumentów  

w terminie 3 dni roboczych) – na podstawie Karty Kwalifikowalności Kandydata/tki, która 
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będzie obejmować m.in. spełnienie kryteriów dostępu, tj. kryteriów obowiązkowych dla 

wszystkich uczestników projektu: 

 przynależność do min. 1 z podgrup GD: 

o osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, 

nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu (weryfikacja na podstawie danych ujętych 

w formularzu zgłoszeniowym), 

o imigranci, reemigranci (weryfikacja na podstawie dokumentów zgodnych z Materiałem 

informacyjnym na temat weryfikacji statusu imigranta lub reemigranta na potrzeby 

zakwalifikowania do wsparcia ze środków EFS w obszarze rynku pracy), 

o osoby odchodzące z rolnictwa lub ich rodziny (zaświadczenie z KRUS), 

o osoby pracujące: ubogie pracujące, zatrudnione na umowy krótkoterminowe/ umowy 

cywilnoprawne (weryfikacja na podstawie kopii umów, zaświadczeń od pracodawcy),  

 miejsce zamieszkania/pracy na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego (weryfikacja na podstawie danych ujętych w formularzu 

zgłoszeniowym), 

 wiek 18-29 lat (weryfikacja na podstawie danych ujętych w formularzu zgłoszeniowym), 

 brak przynależności do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego Poddziałania 

1.3.1 (weryfikacja na podstawie danych ujętych w formularzu zgłoszeniowym), 

oraz kryteriów premiujących, tj. nieobowiązkowych: 

 osoba z niepełnosprawnościami – (weryfikacja na podstawie orzeczenia 

o niepełnosprawności lub dokumentu potwierdzającego stan zdrowia) + 5 pkt., 

 osoba o niskich kwalifikacjach - do ISCED 3 włącznie (weryfikacja na podstawie danych 

ujętych w formularzu zgłoszeniowym) + 5 pkt, 

 osoba długotrwale bezrobotna (weryfikacja na podstawie danych ujętych w formularzu 

zgłoszeniowym) + 5 pkt., 

 status imigranta/reemigranta (weryfikacja na podstawie dokumentów zgodnych z 

Materiałem informacyjnym na temat weryfikacji statusu imigranta lub reemigranta na 

potrzeby zakwalifikowania do wsparcia ze środków EFS w obszarze rynku pracy) + 5 pkt., 

 zamieszkiwanie, zgodnie z KC na terenie miasta średniego zgodnie z Załącznikiem 3 do 

Regulaminu (weryfikacja na podstawie danych ujętych w formularzu zgłoszeniowym) + 5 

pkt., 

 posiadanie statusu byłego Uczestnika projektu z zakresu włączenia społecznego 

realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO (weryfikacja na podstawie danych 

ujętych w formularzu zgłoszeniowym) + 5 pkt. 
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3. Na podstawie uzyskanej punktacji utworzona zostaną cyklicznie 3 listy rankingowe po 20 UP/ turę 

oraz lista rezerwowa. Przy tworzeniu list Uczestników/czek będą uwzględniane limity ze względu 

na zaplanowaną liczbę Uczestników/czek Projektu oraz ich przynależność do grup docelowych. 

Lista Uczestników/czek zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu oraz dostępna 

będzie w Biurze Projektu. 

4. Do projektu przyjętych zostanie 60 osób (34 kobiety i 26 mężczyzn) z największa liczbą punktów              

(z podziałem na poszczególne grupy UP). W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów 

decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. W przypadku nieosiągnięcia zakładanej liczby Uczestników/czek Projektu przeprowadzona zostaną 

zintensyfikowane działania informacyjno-promocyjne. 

6. Udział Uczestników/czek w projekcie rozpoczyna się z dniem otrzymania pierwszej formy wsparcia 

w ramach Projektu. 

 

§ 2 

Procedura odwoławcza na etapie rekrutacji dla kandydatów do otrzymania wsparcia służącego 

aktywizacji zawodowej 

1. Każdy kandydat może uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących oceny jego Formularza 

rekrutacyjnego w terminie 3 dni od dnia opublikowania Listy rankingowej osób zakwalifikowanych 

do udziału w projekcie. 

2. W ramach rekrutacji przewiduje się procedurę odwoławczą dla kandydatów, którzy nie zgadzają 

się z otrzymaną liczbą punktów za przynależność do grup wymienionych w §1, pkt. 2 lit. b. 

3. Każdemu kandydatowi przysługuje prawo złożenia do Beneficjenta wniosku (w formie pisemnej) 

o ponowną ocenę Formularza rekrutacyjnego w terminie 5 dni roboczych od dnia dostępu do 

informacji o wynikach oceny. 

4. Odwołanie od oceny należy składać za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, pocztą lub 

dostarczyć osobiście do biura Projektu. Za dzień złożenia odwołania uznaje się dzień, w którym 

zostało ono złożone u Beneficjenta. Odwołanie dostarczone drogą elektroniczną musi zostać 

uzupełnione o wersję papierową, w terminie 2 dni od wpływu wersji elektronicznej. 

5. Wniesione przez kandydata odwołanie będzie rozpatrzone w terminie do 5 dni roboczych od dnia 

jego złożenia. 

6. Beneficjent, w terminie 5 dni roboczych od zakończenia procedury odwoławczej, ma obowiązek 

pisemnego poinformowania kandydatów o jej wynikach. Ocena wynikająca z procedury 

odwoławczej jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługują żadne środki odwoławcze. 

7. Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań następuje aktualizacja Listy rankingowej osób 

zakwalifikowanych do udziału w projekcie w oparciu o wyniki procedury odwoławczej oraz Lista 

rezerwowa osób, które z powodu braku miejsc nie kwalifikują się do udziału w projekcie i mają 

one pierwszeństwo w przypadku rezygnacji którejkolwiek z osób znajdujących się na liście osób 

zakwalifikowanych do udziału w projekcie. 
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§ 3 

Ogłoszenie wyników rekrutacji 

1. Beneficjent w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia rekrutacji, w tym procedury 

odwoławczej, zatwierdza ostateczną Listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz 

Listę rezerwową. Na liście rezerwowej umieszczane są osoby, które z powodu braku miejsc nie 

kwalifikują się do udziału w projekcie i mają one pierwszeństwo, w przypadku rezygnacji 

którejkolwiek z osób znajdujących się na Liście osób zakwalifikowanych, do udziału w projekcie. 

2. Każda z osób jest informowana o umieszczeniu jej na Liście osób zakwalifikowanych do udziału w 

etapie szkoleniowo – doradczym lub Liście rezerwowej. 

3. Zanonimizowane listy zamieszczane są na stronie internetowej projektu www.alterego-dis.pl oraz 

w Biurze projektu. 

 

III. UDZIAŁ W PROJEKCIE  

§ 1 

Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania 

1. Doradztwem zawodowym objętych zostanie 60 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w 

wymiarze 4 godziny/osobę (1 godzina = 60 minut).  

2. Identyfikacja obejmie diagnozę możliwości zawodowych oraz potrzeb szkoleniowych każdego 

Uczestnika i pomoże rozpoznać deficyty, potencjał i predyspozycje Uczestników/czek, ich 

oczekiwania, mocne i słabe strony i zdefiniować cel zawodowy, ustalić działania, dopasować 

poszczególne formy wsparcia do ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności, 

przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu. Efektem etapu identyfikacji potrzeb będzie 

opracowanie wraz z Uczestnikiem Indywidualnego Planu Działania (IPD) zawierającego działania 

dostosowane do sytuacji osobistej Uczestnika. Każdy z Uczestników otrzyma więc ofertę wsparcia 

obejmującą formy pomocy zidentyfikowane jako niezbędne do poprawy jego sytuacji na rynku 

pracy i utrzymania/uzyskania zatrudnienia (w tym samozatrudnienia). 

 

§ 2 

Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu 

1. Indywidualnym poradnictwem zawodowym w formie jobcoachingu objętych zostanie 60 osób 

zakwalifikowanych do udziału w projekcie w wymiarze 8 godzin/osobę (1 godzina = 60 minut).  

2. Jobcoaching jest skutecznym narzędziem wspierania rozwoju personalno-zawodowego pomoże 

Uczestnikom/czkom w sposób trwały wejść na rynek pracy i poprawić ich sytuację zawodową. 

Metoda ta szczególny nacisk kładzie na motywowanie do kształcenia i poszerzania kompetencji 

osób niechętnych dokształcaniu się. Zajęcia mają na celu budowanie motywacji Uczestników/czek 

i pomoc w rozwiązywaniu bieżących trudności w sferze zawodowej, co pozwoli osiągnąć trwałe 

efekty zmiany postaw i sytuacji. 
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§ 3 

Szkolenia zawodowe  

1. Szkoleniami objętych zostanie 60 osób w wymiarze średnio 120 godzin dydaktycznych/osoba (1 

godzina = 45 minut). Szkolenia będą miały charakter otwarty.  

2. Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestników/czek oraz 

zdiagnozowanymi potrzebami właściwego regionalnego lub lokalnego rynku pracy. Szkolenia będą 

prowadziły do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji w zawodach oczekiwanych przez 

pracodawców w województwie wielkopolskim.  

3. Za udział w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe. 

4. Stypendium szkoleniowe przysługuje niepracującym Uczestnikom projektu.  

5. Warunki otrzymania stypendium szkoleniowego: 

a. Poprawne i kompletne wypełnienie oświadczenia zawierającego dane potrzebne do obliczenia 

wartości stypendium szkoleniowego. 

b. Zakończenie udziału we wsparciu z zachowaniem min. 80% frekwencji na zajęciach. 

c. Wysokość stypendium miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny wymiar godzin 

szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin 

szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z tym, że 

stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 

1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 Nr 69, poz. 415, 

z późn. zm.). 

d. Od stypendium potrącane są pochodne zgodnie z prawodawstwem polskim. 

e. Wysokość stypendium będzie obliczona na podstawie prowadzonej na zajęciach listy 

obecności. 

f. Stypendium przysługuje wyłącznie za godziny, na których obecny był Uczestnik projektu 

z zastrzeżeniem ust. 5 lit. b. 

6. Sposób i termin przekazania środków: 

a. Przekazanie środków następuje w terminie do 20 dni roboczych od dnia zakończenia udziału 

w szkoleniu zawodowym, pod warunkiem zachowania 80% frekwencji. 

b. Warunkiem wypłaty jest dostępność środków na rachunku bankowym projektu. 

c. W przypadku niedostarczenia przez uczestnika wszystkich informacji niezbędnych do 

prawidłowego rozliczenia stypendium szkoleniowego lub niespełnienia innych warunków 

niniejszego Regulaminu, wypłata stypendium zostanie wstrzymana do czasu wyjaśnienia, 

pomniejszona lub niewypłacona. 
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§ 4 

Staże zawodowe 

1. Dla 36 osób biorących udział w projekcie z największymi deficytami w zakresie doświadczenia 

zawodowego przewidziano wsparcie w postaci staży zawodowych powiązanych z odbytymi 

szkoleniami. 

2. Okres trwania staży wynosi 3 miesiące na 1 Uczestnika. Staż będzie odbywał się w wymiarze 160 

godzin/miesiąc (40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie), a w przypadku osób 

niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym, w przypadku których staż będzie 

odbywał się w wymiarze 140 godzin/miesiąc (35 godzin tygodniowo, 7 godzin dziennie). 

3. Staże organizowane są zgodnie z Zaleceniem Rady UE z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram 

jakości staży, Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży, a także pod nadzorem opiekuna z ramienia 

pracodawcy, u którego organizowany jest staż. 

4. Zakres zadań stażowych określony będzie w programie stażu. 

5. Uczestnikom/czkom biorącym udział w stażu zawodowym przysługuje stypendium stażowe w 

wysokości 1017,40 PLN brutto miesięcznie. 

6. Organizator zapewnia stażyście badania lekarskie, szkolenie BHP oraz ubezpieczenie NNW. 

 

§ 5 

Indywidualne pośrednictwo pracy  

1. Pośrednictwem pracy objętych zostanie 60 osób w wymiarze 6 godzin/osobę (1 godzina = 60 

minut).  

2. Pośrednictwo pracy stanowi kluczowy element wsparcia, zapewniający sprawne wejście bądź 

poprawę sytuacji na rynku pracy. Pośrednik będzie wspierał Uczestników/czki w poruszaniu się 

po rynku pracy i przygotowaniu do udziału w procesach rekrutacyjnych (pomoc w opracowaniu 

dokumentów aplikacyjnych, symulacja rozmów kwalifikacyjnych), będzie prezentował 

Uczestnikom/czkom oferty pracy adekwatne do ich kwalifikacji i doświadczenia (min. 

3 oferty/osoba) oraz inicjował kontakty Uczestników/czek z pracodawcami. 
 

§ 6 

Subsydiowane zatrudnienie 

1. Dla 12 osób biorących udział w projekcie, mało oddalonych od rynku pracy, lecz mających 

problemy z uzyskaniem zatrudnienia zgodnego z ich potrzebami i kwalifikacjami, zaplanowano 

realizację subsydiowanego zatrudnienia na okres 6 miesięcy. 

2. Subsydiowane zatrudnienie umożliwi UP, którzy ze względu na swoją sytuacje zawodową i/lub 

ograniczenia rynku pracy mają problem ze znalezieniem pracy, podjęciem zatrudnienia przez 

sfinansowanie pracodawcom kosztów wynagrodzenia brutto UP wraz z obowiązującymi 

składkami na ubezpieczenia społeczne (koszt całkowity pracodawcy – 3500 zł/mc/UP). 
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3. Wsparcie będzie realizowane zgodnie z Rozporządzeniem MIiR z dnia 2.07.2015 ws. Udzielania 

pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z 

EFS na lata 2014-2020.  

4. Warunkiem subsydiowanego zatrudnienia u danego pracodawcy jest to, że utworzone miejsce 

pracy stanowi wzrost netto liczby pracowników u danego przedsiębiorcy w porównaniu ze 

średnią z ostatnich 12 miesięcy, a w przypadku gdy utworzone miejsce pracy nie stanowi wzrostu 

netto liczby pracowników zatrudnionych u danego przedsiębiorcy, utworzone miejsce pracy 

zostało zwolnione w następstwie dobrowolnego rozwiązania stosunku pracy, przejścia na rentę z 

tytułu niezdolności do pracy, przejścia na emeryturę z tytułu osiągniecia wieku emerytalnego, 

dobrowolnego zmniejszenia wymiaru czasu pracy lub rozwiązania stosunku pracy z powodu 

naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.  

 

§ 7 

Zwroty kosztów dojazdu i kosztów opieki 

Zasady wypłaty wsparcia towarzyszącego w postaci zwrotu kosztów dojazdu oraz zwrotu kosztów 

opieki nad dzieckiem/ osobą zależną określone są zapisami odrębnego regulaminu. 

  

§8 

Uprawnienia i obowiązki Uczestnika/czki Projektu 

1. Uczestnik/czka projektu jest uprawniony/a do:  

a) nieodpłatnego udziału w Projekcie, 

b) nieodpłatnego udziału w oferowanych w ramach Projektu formach wsparcia,  

c) otrzymania zwrotów kosztów dojazdów na zajęcia oraz kosztów opieki nad dzieckiem/osobą 

zależną zgodnie z odrębnym regulaminem. 

2. Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a do:  

a) uczestnictwa w oferowanym w ramach Projektu wsparciu, wynikającym z opracowanej 

wspólnie ścieżki wsparcia,  

b) wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych,  

c) wypełniania ankiet przeprowadzanych podczas trwania Projektu,  

d) wypełniania innych dokumentów związanych z realizacją Projektu,  

e) przestrzegania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,  

f) przestrzegania oraz realizowania zapisów umowy uczestnictwa w Projekcie oraz innych 

zawieranych umów,  

g) systematycznego uczestniczenia w zajęciach, 

h) potwierdzania każdorazowo uczestnictwa w zajęciach własnym, czytelnym podpisem na listach 

obecności, 

i) potwierdzenia odbioru materiałów dydaktyczno-szkoleniowych własnoręcznym czytelnym 

podpisem, 
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j) natychmiastowego informowania kierownika projektu o zmianie jakichkolwiek danych 

osobowych i kontaktowych wpisanych w formularzu rekrutacyjnym oraz  

o zmianie swojej sytuacji zawodowej, (np. podjęcie zatrudnienia) oraz udzielania wszelkich 

informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

k) przekazania Wnioskodawcy zaświadczenia o podjęciu nauki, kopii uzyskanych certyfikatów, 

kopii umowy o wolontariacie, opinii psychologicznej oraz zaświadczenia o rejestracji w PUP, 

zarówno w przypadku przerwania udziału w projekcie jak i do 4 tygodni od ukończenia udziału 

w Projekcie, 

l) przekazania informacji o statusie na rynku pracy do 4 tygodni po zakończeniu udziału w 

projekcie oraz przekazania dokumentacji potwierdzającej podjęcie/kontynuowanie 

zatrudnienia/samozatrudnienia. 

 

§9 

Uprawnienia i obowiązki Wnioskodawcy 

1. Wnioskodawca zobowiązany jest do: 

a) monitorowania udzielonego wsparcia; 

b) wydania każdemu Uczestnikowi/-czce stosownych zaświadczeń/certyfikatów; 

c) wypłaty stypendium szkoleniowego i stażowego; 

d) zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia oraz kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną (zgodnie 

z odrębnym regulaminem),  

2. Wnioskodawca ma prawo rozwiązać umowę uczestnictwa w Projekcie w trybie 

natychmiastowym - jednostronnie w przypadku okoliczności nieprzewidzianych przez 

Wnioskodawcę w przypadku wystąpienia siły wyższej tj: 

a) klęski żywiołowej, 

b) nagłego zjawiska pogodowego: trąby powietrznej, 

c) epidemii, 

d) wojny, 

e) strajku, 

f) rozwiązania umowy przez Instytucją Pośredniczącą PO WER, z którą podpisana została umowa 

o dofinansowanie Projektu. 

3. Wnioskodawca może dokonać jednostronnego wypowiedzenia umowy uczestnictwa w Projekcie z 

powodu: 

a) istotnego naruszenia przez UP postanowień umowy, 

b) rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas korzystania ze wsparcia 

przewidzianego w Projekcie, 

c) opuszczenia przez UP ponad 20% czasu trwania zajęć, w których uczestniczy UP (łącznie 

zarówno usprawiedliwionych, jak i nieusprawiedliwionych) i nieuzyskania zgody kierownika 

Projektu na kontynuację uczestnictwa w projekcie, 
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d) podania nieprawdziwych danych w dokumentach rekrutacyjnych. 

4. Wypowiedzenie umowy jest skuteczne od dnia doręczenia UP drogą listową na adres wskazany w 

niniejszej umowie, oświadczenia o jej rozwiązaniu. 

 

 

§10 

Nieobecność i rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie 

1. Obecność na zajęciach przewidzianych dla Uczestnika/czki Projektu (UP) jest obowiązkowa.  

2. Uczestnik/czka Projektu ma obowiązek niezwłocznie poinformować Kierownika projektu 

o przyczynach nieobecności na zajęciach. 

3. Każdy zakwalifikowany Uczestnik/czka Projektu może opuścić maksymalnie 20% godzin zajęć 

poszczególnych form wsparcia. W przypadku zajęć indywidualnych frekwencja musi wynosić 

100%. 

4. Uczestnik/czka Projektu może zostać skreślony z listy Uczestników/czek, gdy liczba jego 

nieobecności na zajęciach przekracza 20% ogólnej liczby poszczególnych zajęć. 

5. Uczestnik projektu ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, jednak w tym celu 

konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach.  

6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie dokumenty Uczestnika/czki Projektu nie 

podlegają zwrotowi. 

 

IV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

§ 1 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują zapisy umów zawieranych z 

Uczestnikami projektu, a także akty prawne i dokumenty programowe dotyczące realizacji 

projektów w ramach PO WER. 

4. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu oraz wszystkich pozostałych kwestii, 

nieuregulowanych w regulaminie należy do Beneficjenta Projektu. 

5. W przypadku decyzji instytucji nadrzędnej odnośnie zaprzestania realizacji Projektu, Beneficjent 

zastrzega sobie prawo skrócenia okresu realizacji projektu. 

6. W przypadku o którym mowa w ust. 5, Uczestnikom/czkom nie przysługują żadne roszczenia 

wobec Beneficjenta. 

 

 

 …………………………………………………… 

Podpis Beneficjenta  Projektu 
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Załączniki: 

1. Załącznik 1 - Formularz rekrutacyjny 

2. Załącznik 2 - Karta kwalifikowalności kandydata/ki 

3. Załącznik 3 - Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. 


