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REGULAMIN PROJEKTU  

„Młodzież w drodze do zatrudnienia” 

nr projektu POWR.01.02.02-06-0007/15 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy 
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 

Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Młodzież w drodze do 

zatrudnienia”, realizowanym na terenie województwa lubelskiego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, 

Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

2. Organizatorem Projektu jest O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o., ul. Bohaterów Monte Cassino 

53, 20-705 Lublin.  

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2016 r. do 30.04.2017 r..  

4. Biuro Projektu „Młodzież w drodze do zatrudnienia” mieści się przy ul. Skromnej 5 w Lublinie. 

5. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą - Wojewódzkim 

Urzędem Pracy w Lublinie.  

6. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 100 młodych osób - kobiet i mężczyzn (60K i 40M) 

nieuczestniczące w kształceniu1 i szkoleniu2  (tzw. młodzież NEET) 

 osoby bezrobotne3 - max. 50% Uczestników Projektu (50 os.) w tym: 

osoby długotrwale bezrobotne4 - min. 10% Uczestników Projektu (10 os.) 

osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy - min. 25% Uczestników Projektu (25 os.) 

 osoby bierne zawodowo5 - min. 50% Uczestników Projektu (50 os.) 

 osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem na poziomie max. ISCED36) - min. 50% Uczestników 

Projektu (50 os.) 

                                                           
1 Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, 
szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie 
dziennym. 
2 Przez szkolenia rozumie się uczestnictwo w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności 
i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych 
3 Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja ta uwzględnia: osoby 
zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy, osoby bezrobotne niepozostające w rejestrach urzędów pracy. Osoby kwalifikujące się do urlopu 
macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać 
jako osoby bezrobotne. Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 
4 Osoba długotrwale bezrobotna różni się w zależności od wieku: młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy 
(>6 miesięcy). Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Status na rynku pracy jest 
określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 
5 Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują , nie są zarejestrowane w urzędzie pracy i nie 
poszukują pracy), np. studenci studiów dziennych uznawani są za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym 
jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu 
rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma 
pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) 
nie są uznawane za bierne zawodowo. Status na 
rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 
6 Liczba osób o niskich kwalifikacjach tj. posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3 tzn. na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej 
zawodowej, ponadgimnazjalnej włącznie. 
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 osoby z terenów wiejskich - min. 40% Uczestników Projektu (40 os.) 

 osoby z niepełnosprawnościami - min. 5% Uczestników Projektu (5 os.) 

 osoby w wieku 15-24 lata - min. 25% Uczestników Projektu (25 os.) 
 

§ 2 

Rekrutacja do projektu. 

I. Informacje ogólne. 

1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji. 

2. Rekrutacja będzie miała charakter ciągły i prowadzona będzie na terenie województwa lubelskiego 

od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r., potrwa do czasu zebrania 9 grup średnio po 11 osób. 

3. Rekrutacja zostanie zawieszona gdy zbierze się 130% osób. 

4. Organizator Projektu zastrzega sobie brak konieczności tworzenia listy rezerwowej w przypadku gdy 

nie zostanie zebrana wystarczająca liczba osób do jej utworzenia. 

5. Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu w procesie rekrutacji: 
 

a) Formularz zgłoszeniowy,  

b) Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej,   

c) Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia, 

d) Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem projektu, 

e) Orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych, 

Zaświadczenie z urzędu pracy w przypadku osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. 

 

II. Kryteria uczestnictwa w projekcie 

1. Profil Uczestnika Projektu: 

Projekt skierowany jest do 100 młodych osób kobiet i mężczyzn (60K i 40M), osób bezrobotnych 

(w tym osób długotrwale bezrobotnych oraz osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie 

pracy), biernych zawodowo oraz niepełnosprawnych, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą 

w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Dodatkowo 50% Uczestników będzie stanowić 

młodzież NEET o niskich kwalifikacjach oraz 40% osób z terenów wiejskich. 
 

2. Kandydaci do projektu nie mogą być: 

a) młodzieżą z pieczy zastępczej opuszczającą pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze 

szczególnym uwzględnieniem: 
 

 wychowanków pieczy zastępczej po 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) matkami opuszczającymi pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy), 

c) absolwentami młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków 

socjoterapii (do roku po opuszczeniu), 
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d) absolwentami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków 

wychowawczych (do roku po opuszczeniu), 

e) matkami przebywającymi w domach samotnej matki, 

f) osobami młodymi opuszczającymi zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu) 

g) osobami pracującymi. 
 

3. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest: 

a) spełnienie wymogów formalnych. 

b) zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie kompletu dokumentów  

c) Za wyłonienie Uczestników Projektu odpowiedzialna będzie Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

Menadżerka Projektu, Specjalista/ka ds. Organizacyjnych, Doradca zawodowy. 
 

Dokumenty dostępne są na podstronie www, w siedzibie Biura Projektu i u kadry projektu. 
 

4. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. O zakwalifikowaniu 

decyduje Komisja Rekrutacyjna. 

 

III. Etapy rekrutacji do projektu 

1. Rekrutacja będzie miała charakter ciągły, prowadzona na terenie województwa lubelskiego 

od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. (do momentu zrekrutowania 100 osób (60K i 40M) średnio 33 

Uczestników Projektu na miesiąc, które rozpoczną udział w projekcie z początkiem następnego 

miesiąca).  

2. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych 

dokumentów wymienionych w §2 ust. I Informacje ogólne, pkt. 4 osobiście do Biura Projektu, 

przesłać pocztą lub kadrze projektu na spotkaniach rekrutacyjnych 

3. Prowadzona będzie selekcja zgłoszeń w 2 etapach. 

Etap 1 – ocenie podlegać będzie: kompletność wypełnienia dokumentów (z możliwością wezwania do 

uzupełnienia uchybień) oraz zgodność oświadczeń z kryteriami grupy docelowej (niespełniające 

wymogów zgłoszenia – odrzucenie). 

Do kolejnego etapu skierowane będą zgłoszenia spełniające kryteria formalne. 

Etap 2 – polegać będzie na spotkaniu się z doradcą zawodowym, który przeprowadzi analizę 

predyspozycji zawodowych potencjalnych Uczestników Projektu w celu selekcji najbardziej 

potrzebujących osób do udziału w projekcie oraz dostosowania form wsparcia.  

Ponadto doradca oceni punktowo (od 1 do 10 punktów) ich: 
 

 poziom wykształcenia (waga punkt: 3) + 5pkt. za wykształcenie maksymalnie - ISCED3 

 potrzebę udziału w projekcie (waga: 3) 

 sytuację gospodarstwa domowego (waga: 2) 

 posiadane kwalifikacje (waga: 2) 

 miejsce zamieszkania (waga: 1) + 5pkt. za tereny wiejskie 
 

Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z wynikiem minimalnym 50% punktów, z zastrzeżeniem 

osiągnięcia wskaźników realizacji celu.  

Organizator projektu zadba o udział poszczególnych podgrup Uczestników Projektu podczas 

kwalifikowania Uczestników Projektu w celu zrealizowania wskaźników dotyczących grupy docelowej. 
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W pierwszej kolejności do projektu przyjmowane będą kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, 

z terenów wiejskich i osoby niepełnosprawne. 

Kandydat będzie informowany (pocztą lub telefonicznie) o spełnieniu bądź nie warunków formalnych 

oraz o ewentualnej możliwości uzupełnienia uchybień w dokumentach podczas 1 etapu. 

4. Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu mniejszej liczby punktów zostaną 

wpisane na listę rezerwową, wykorzystaną w przypadku rezygnacji uczestnika z listy rankingowej, 

z zastrzeżeniem, iż osoba rezygnująca z udziału w projekcie nie zrealizowała powyżej 20% wsparcia 

i pod warunkiem uzupełnienia zaległości we własnym zakresie (w przypadku zajęć grupowych). 

5. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są potwierdzić spełnianie kryteriów grupy 

docelowej oraz danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na wzorze dostarczonym przez 

Organizatora Projektu przed uczestnictwem w pierwszej formie wsparcia, tj. IPD.  

6. Osoby zakwalifikowane do projektu staną się Uczestnikami Projektu po podpisaniu oświadczenia 

Uczestnika o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia potwierdzającego 

spełnienie kryteriów grupy docelowej. 

7. Za wyłonienie Uczestników Projektu odpowiada Komisja Rekrutacyjna. 

8. Proces rekrutacji zakończony zostanie protokołem. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną 

poinformowane drogą mailową, telefoniczną i/lub pocztową.  

 

§ 3 

Zakres wsparcia 

1. W ramach projektu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w postaci: 

obligatoryjnie wszyscy uczestnicy zostaną objęcie wsparciem z zakresu: 
 

a. Centrum Diagnozy – identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz 

diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia 

oddalenia od rynku pracy osób młodych – 2 spotkania indywidualne na osobę po 1-2 godziny, łącznie 

3 godziny zegarowe na Uczestnika Projektu, 

b. Centrum Planowania Kariery – poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery 

zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych – 

1 spotkanie indywidualne – 3 godziny zegarowe na Uczestnika Projektu, 

c. Szkolenia zawodowe z certyfikacją – nabywanie kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście 

zidentyfikowanych potrzeb Uczestników Projektu – tematyka szkoleń uzależniona będzie od 

predyspozycji i preferencji Uczestników Projektu i dostosowania do ich możliwości, zamierzona jest 

organizacja szkoleń w zakresach wpisujących się w zawody deficytowe na lokalnym rynku pracy – 

szkolenia będą się odbywały w 9 grupach średnio 11 osobowych, średnia liczba godzin  szkolenia to 

90 godzin lekcyjnych 

 tematyka 2 szkoleń zawodowych związana będzie z gospodarką "zieloną" i "białą" 

w następującej tematyce: 
 

 Monter systemów solarnych – zakres między innymi: materiałoznawstwo i maszynoznawstwo, 

technologia instalacji solarnych, rysunek zawodowy i dokumentacja techniczna 

 Opiekun osób starszych – zakres między innymi: pielęgnacja osoby starszej, pierwsza pomoc, 

organizacja czasu osoby starszej. 



 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 
 

 

  

                                                                                                                                

 tematyka pozostałych 7 szkoleń zależna będzie od aktualnego na etapie realizacji Projektu 

zapotrzebowania na kwalifikacje na lubelskim rynku pracy i oparta na rozeznaniu ofert pracy, 

"Monitoringu zawodów deficytowych" i wywiadu u lokalnych pracodawców.  

Szkolenia zawodowe będą powiązane ze stanowiskiem pracy, na którym będzie odbywał 

staż/praktykę zawodową  

Średnia liczba godzin  szkolenia to 90 godzin lekcyjnych. Szkolenia zakończą się egzaminem 

i uzyskaniem certyfikatu VCC potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.  

d. Punkt Pośrednictwa pracy - 3 spotkania indywidualne na osobę po 3 godziny, łącznie 9 godzin na 

Uczestnika Projektu. 

Do wyboru jedna ze ścieżek wsparcia: 
 

Dodatkowo doradca zawodowy podczas spotkań IPD określi dla każdego Uczestnika dalszą formę 

pomocy realizowaną w projekcie: praktyki zawodowe lub staż zawodowy. 

a) Praktyki zawodowe dla 70 osób – praktyki odbywać się będą przez 3 miesiące (maksymalnie 

8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu, w przypadku osób niepełnosprawnych 7 godzin na 

dobę i 35 godzin w tygodniu). Na praktyki skierowane zostaną osoby, u których podczas IPD 

zdiagnozowano potrzebę zdobycia praktycznych umiejętności zawodowych w rzeczywistych 

warunkach zawodowych. 

b) Staż dla 30 osób - staż odbywać będzie się przez 6 miesiące (maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 

godzin w tygodniu, w przypadku osób niepełnosprawnych 7 godzin na dobę i 35 godzin 

w tygodniu). Na staż skierowane zostaną osoby, u których podczas IPD zdiagnozowano potrzebę 

zdobycia doświadczenia zawodowego. 
 

§4 

Organizacja wsparcia 

1. Szkolenia, praktyki zawodowe oraz staże będą realizowane w województwie lubelskim. 

2. Zasady wypłacania stypendiów szkoleniowych, za praktyki i stażowych określi odrębny Regulamin: 

„Przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych, za praktyki i stażowych”. 

3. Praktyki i staże będą odbywały się na podstawie umowy Organizatora Projektu z pracodawcą 

i Uczestnikiem Projektu. Czas trwania praktyk wynosi 3 miesiące a stażu 6 miesięcy.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkoleń i zajęć oraz 

miejsca szkolenia. Uczestnicy o zmianach będą informowani na bieżąco. 

5. Własnoręcznym podpisem każdy Uczestnik potwierdza listy obecności, otrzymanie materiałów 

szkoleniowych przewidzianych w projekcie oraz zaświadczenie o ukończeniu poszczególnych szkoleń.  

6. W projekcie przewidziano dla 40% osób możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu 

w poszczególnych działaniach projektowych: 

 zajęć indywidualnych w każdym wsparciu (dla 40 osób), 

 zajęć grupowych ze szkoleń zawodowych służących nabyciu/podwyższeniu kwalifikacji 

zawodowych 

7. Zasady ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu określone zostaną opisane w Regulaminie „Zwrot 

kosztów dojazdu”. 
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§5 

Uprawienia i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do: 

 regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach 

 potwierdzanie uczestnictwa każdorazowo na liście obecności 

 wypełniania ankiet i testów (weryfikujących postęp w nauce) związanych z realizacją projektu 

i monitoringiem jego późniejszych rezultatów 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do bieżącego informowania Organizatora Projektu o wszystkich 

zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie. 

3. Warunkiem ukończenia projektu jest udział: 

 w zajęciach indywidualnych Centrum Diagnozy – IPD 

 w zajęciach indywidualnych Centrum Planowania Kariery – poradnictwo zawodowe  

 w zajęciach indywidualnych Punkt Pośrednictwa Pracy - pośrednictwo pracy 

 w szkoleniach grupowych służące nabyciu/podwyższeniu kwalifikacji zawodowych 

 oraz w jednej ścieżce wsparcia określonej na IPD ze ścieżek zaplanowanych w ramach projektu: 
 

 praktyki zawodowe 

 staż 
 

Uczestnik Projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 80% zajęć szkoleniowych pod 

rygorem skreślenia z listy uczestników. 

4. Uczestnik szkolenia zawodowego zobowiązany jest przystąpić do egzaminu VCC.  

5. Uczestnik praktyk zawodowych zobowiązany jest ukończyć sześciomiesięczne praktyki zawodowe.  

6. Uczestnik stażu zobowiązany jest ukończyć trzymiesięczny staż zawodowy.  

7. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie 

zarówno w przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie udziału w projekcie oraz w okresie 3 miesięcy 

po zakończeniu udziału w projekcie.   

8. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do przekazania danych po zakończeniu projektu potrzebnych do 

wyliczenia wskaźników rezultatu, tj. status na rynku pracy, udział w kształceniu lub szkoleniu do 

4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie 
 

§6 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnika Projektu zobowiązuje się niezwłocznie 

dostarczyć do Organizatora Projektu pisemną informację o tym fakcie (osobiście, faxem, mailem bądź 

za pośrednictwem poczty). 

2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje 

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny.  

3. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników 

projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.  

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników projektu jego miejsce 

zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

5. Osoby z listy rezerwowej będą przyjmowane do momentu udzielenia maksymalnie 20% wsparcia, 

pod warunkiem nadrobienia zaległości w przypadku zajęć grupowych.  



 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 
 

 

  

                                                                                                                                

6. Jeżeli Uczestnik Projektu z własnej winy nie ukończy szkoleń w ramach projektu Organizator Projektu 

może zobowiązać Uczestnika Projektu do zwrotu kosztów szkolenia proporcjonalnie do odbytego 

wsparcia, chyba, że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej przez Uczestnika Projektu lub nastąpiło z innych przyczyn niezawinionych przez 

Uczestnika Projektu.  

7. Organizator Projektu może odstąpić od obciążenia Uczestnika Projektu kosztami wyłącznie na 

podstawie pisemnego wniosku Uczestnika Projektu wraz z odpowiednim umotywowaniem. 
 

§7 

Zasady monitoringu 

1. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów 

monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczonych przez Organizatora, w tym ankiet dotyczących 

oceny i jego rezultatów. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez 

Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej. 
 

§ 8 

Efektywność zatrudnienia 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie po 

zakończeniu udziału w projekcie, o ile uczestnik podejmie zatrudnienie. 

2. Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie są: kopia umowy o pracę/zlecenie/dzieło lub 

zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie a w przypadku rozpoczęcia działalności 

gospodarczej: zaświadczenie z gminy/Urzędu Skarbowego/ZUS potwierdzające prowadzenie 

działalności za trzy pełne miesiące. 
 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego regulaminu. 

2. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i na podstronie internetowej projektu. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2016 r.. Projektodawca zastrzega sobie 

możliwość wniesienia zmian do Regulaminu. Aktualny regulamin organizator umieszczać będzie na 

podstronie internetowej projektu 

 

 

 

 

 

 

Spis załączników do Regulaminu Projektu: 

1. Formularz zgłoszeniowy 

2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej 

3. Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia 

4. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem projektu 

5. Karta oceny Komisji Rekrutacyjnej 


