
 

      
 
 
 

 
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  

W RAMACH PROJEKTU PN. „Wyjdź z bezrobocia!” nr projektu RPWP.06.02.00-30-0003/15 
realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  

na lata 2014-2020 
Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy 

Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa 
 

§ 1 
Informacje ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w ramach Projektu pt. „Wyjdź  
z bezrobocia!”, realizowanego na terenie województwa wielkopolskiego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa  
6. Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa. 

2. Organizatorem projektu jest O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. ul. Bohaterów Monte 
Cassino 53, 20-705 Lublin.  

3. Projekt obejmuje swoim zasięgiem wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia 
procesów rozwojowych na terenie województwa wielkopolskiego z wyszczególnieniem 
powiatów:  
-słupecki (gminy: Lądek-gmina wiejska, Orchowo-gmina wiejska, Ostrowite-gmina wiejska, 
Powidz gmina wiejska, Słupca, Słupca-gmina wiejska, Strzałkowo-gmina wiejska, Zagórów); 
-kolski (gminy: Babiak-gmina wiejska, Chodów-gmina wiejska, Dąbie, Grzegorzew-gmina 
wiejska, Kłodawa, Koło, Koło-gmina wiejska, Kościele- gmina wiejska, Olszówka-gmina 
wiejska, Osiek Mały-gmina wiejska, Przedecz); 
-turecki (gminy: Brudzew-gmina wiejska, Dobra, Kawęczy-gmina wiejska, Malanów-gmina 
wiejska, Przykona-gmina wiejska, Tuliszków, Turek, Turek-gmina wiejska, Władysławów- 
gmina wiejska); 
-wrzesiński (gminy: Kołaczkowo-gmina wiejska, Miłosław, Nekla, Pyzdry, Września); 
-średzki (Dominowo-gmina wiejska, Krzykosy-gmina wiejska, Nowe Miasto nad Wartą-gmina 
wiejska, Środa Wielkopolska, Zaniemyśl-gmina wiejska); 
-jarociński (gminy: Jaraczewo-gmina wiejska, Jarocin, Kotlin-gmina wiejska, Żerków); 

4. Czas realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.10.2017 r. 
5. Biuro projektu ,, Wyjdź z bezrobocia!” mieści się  na terenie województwa wielkopolskiego. 
6. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz budżetu państwa.  
7. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 60 osób powyżej 29 roku życia, 

zamieszkujących na obszarze województwa wielkopolskiego1.  
8. Głównym celem Projektu „Wyjdź z bezrobocia!” jest zwiększenie motywacji i aktywności 

zawodowej 60 osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, którzy są 
defaworyzowani na rynku pracy  i zamieszkują na terenie wskazanym w §1 ust.3 niniejszego 
Regulaminu. 

9. Regulamin rekrutacji oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych podawane są do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej. 

§ 2 
Słownik pojęć: 

Beneficjent – podmiot, który realizuje projekt na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu 
w ramach WRPO  2014-2020 

                                                           
1
  Zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej 

jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”.   



 

      
 
 
 

Instytucja Zarządzająca (IZ) – oznacza to Zarząd Województwa Wielkopolskiego działający w imieniu  
i na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 
Kandydat/Kandydatka  – osoba, która złożyła wymagane w procesie rekrutacji dokumenty. 
Uczestnik/Uczestniczka – osoba, która została zakwalifikowana do udziału w projekcie i która 
korzysta z przydzielonego mu w ramach projektu wsparcia. 
Osoba z niepełnosprawnością  – osoba niepełnosprawna w świetle przepisów ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 
(Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie 
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba 
z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 
Osoba długotrwale bezrobotna – osoba, która ukończyła 25 rok życia i pozostaje bez zatrudnienia 
nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. 
Osoba bezrobotna – za osobę bezrobotną rozumie się osobę  pozostającą bez pracy, gotową do 
podjęcia pracy i aktywnie poszukującą 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 myśl powyższej definicji (nie 
pobierają świadczeń z tego tytułu), uznawane są za osoby bezrobotne. 
Osoba bierna zawodowo –  za osobę bierną zawodowo rozumie się osobę, która w danej chwili nie 
tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna); Studenci studiów stacjonarnych 
są uznawani 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), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są 
zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby 
prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie 
prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo. 
Osoba o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, 
zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO). Definicja 
poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju  
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-
2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich priorytetach 
inwestycyjnych. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w 
projekcie. 
Projekt – Projekt „Wyjdź z bezrobocia!”, którego organizatorem jest O.K. Centrum Języków Obcych 
Sp. z o.o., ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 Lublin. 
Staż –  nabywanie przez osobę umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie 
zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. 
Szkolenie – pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym 
umiejętności poszukiwania zatrudnienia. 

§ 3 
Kryteria kwalifikowalności uczestników do objęcia wsparciem w ramach projektu 

 
1. Uczestnikiem wsparcia, o którym mowa w niniejszym Regulaminie może być wyłącznie 

osoba, która na dzień przystąpienia do Projektu spełnia łącznie następujące warunki: 
a) zamieszkuje na terenie wymienionych w §1 ust.3 niniejszego Regulaminu miejscowości na 
obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; 



 

      
 
 
 

b) złoży komplet wymaganych dokumentów, o których mowa w §4 ust.3 niniejszego 
regulaminu; 
c) jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy, osobą bezrobotną 
niezarejestrowaną w  urzędzie pracy, bądź jest osobą bierną zawodowo, powyżej 29 roku 
życia;  
d)  osobą, należącą przynajmniej do jednej z poniższych kategorii: 

 Kobiety, 

 Osoby z niepełnosprawnościami, 

 Osoby długotrwale bezrobotne, 

 Osoby z niskimi kwalifikacjami, 

 Osoby w wieku 50 lat i więcej; 
2. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie „Wyjdź z bezrobocia! zobowiązane są 

potwierdzić spełnianie kryteriów grupy docelowej oraz danych zawartych w formularzu 
zgłoszeniowym na wzorze dostarczonym przez Organizatora Projektu. 

3. Uczestnik/ka Projektu w dniu pierwszej usługi złoży oświadczenie, iż dane/status na rynku 
pracy uległy/ nie uległy zmianie od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych.  

§ 4 
Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w projekcie 

1. Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona na terenie wymienionych w §1 ust.3 powiatów 
województwa wielkopolskiego, w trybie ciągłym od 01.01.2017r. do 31.03.2017r.  

2. Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem we wsparciu będą przyjmowane w formie złożenia 
formularza, o którym mowa w ust. 3 i 4 za pośrednictwem poczty lub osobiście. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest dostarczenie prawidłowo i kompletnie wypełnionych 
dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty wymagane od kandydatów w procesie rekrutacji: 
3.1. Formularz zgłoszeniowy, 
3.2. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej, 
3.3. Zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, 
3.4. Ankieta dotycząca analizy motywacji Kandydata/ki na Uczestnika Projektu, 
3.5. Orzeczenie/dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności – w przypadku osób 

niepełnosprawnych.  
4. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w biurze projektu, które mieści się na terenie 

województwa wielkopolskiego oraz na stronie internetowej projektu www.projektyokcjo.pl 
zakładka Projekty Europejskie. 

5. Formularz rekrutacyjny, który wpłynie po terminie wskazanym w §4 ust.1 nie będzie podlegał 
rozpatrzeniu. 

6. W przypadku niewyłonienia spośród zgłoszonych formularzy wymaganej liczby uczestników 
Beneficjent zastrzega sobie prawo wyznaczenia dodatkowego terminu składania formularzy 
rekrutacyjnych i/lub przedłużenia okresu rekrutacji, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie 
internetowej projektu. 

§ 5 
Skład i obowiązki Komisji Rekrutacyjnej 

1. Beneficjent powoła Komisję Rekrutacyjną (zw. dalej: Komisją), która wybierze Uczestników 
Projektu. 

2. Ocena formularzy rekrutacyjnych będzie dokonana przez członków Komisji. 
3. Komisja składać się będzie z Menadżera projektu oraz Specjalisty ds. organizacyjnych. 
4. Menadżer projektu będzie odpowiedzialny za:  

a. organizację i nadzorowanie pracy Komisji, 
b. prawidłowy przebieg procesu rekrutacji, 
c. podejmowanie kluczowych decyzji, w przypadku rozbieżności w ocenie. 

5. Specjalista ds. organizacyjnych odpowiedzialny będzie za: 



 

      
 
 
 

a. analizę przedłożonych formularzy zgłoszeniowych wraz z dołączonymi 
zaświadczeniami i oświadczeniami, 

b. rzetelne i rzeczowe prowadzenie dokumentacji związanej z rekrutacją. 
6. Członek Komisji zobowiązany jest do nieujawniania informacji związanych z oceną formularzy 

oraz do dołożenia należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje dotyczące ocenianej 
aplikacji nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym. 

§ 6 
Ocena formularzy rekrutacyjnych 

1. Ocena formularzy dokonywana jest co najmniej dwuetapowo tj. prowadzona jest: 

 ocena formalna, 

 ocena merytoryczna. 
2. Ocena formalna formularza dokonywana jest przez upoważnionego pracownika Beneficjenta. 
3. O wynikach oceny formalnej kandydat zostanie poinformowany telefonicznie oraz za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w formularzu. 
4. Zakłada się możliwość jednorazowego uzupełnienia braków formalnych. Lista możliwych do 

uzupełnienia braków: 
a) brak podpisu Kandydata na Uczestnika Projektu,  
b) wypełnienie brakujących pól w formularzu rekrutacyjnym, 
c) brak wymaganych oświadczeń lub formularzy. 

5. Kandydaci /Kandydatki będą zobowiązani do uzupełnienia braków we wskazanym terminie 2 
dni roboczych po informacji telefonicznej przez Beneficjenta. 

6. Do oceny merytorycznej zakwalifikowane zostaną jedynie osoby, których formularz 
rekrutacyjny przejdzie pozytywnie ocenę formalną. 

7. Ocena merytoryczna dokonywana jest na Karcie oceny merytorycznej (stanowiącej załącznik 
nr 3 do Regulaminu Rekrutacji) na podstawie kryterium od a do d zawartych w §3 ust.1  
niniejszego regulaminu.  

8. Formularz rekrutacyjny każdego z Kandydatów/ek zostanie oceniony merytorycznie 
(niezależnie) przez Członków Komisji. 

9. Maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania może wynieść: 43 punktów. 
10. Formularz rekrutacyjny oceniany będzie według następujących kryteriów: 

a. długość pozostawania na bezrobociu (powyżej 24 m-cy-10 pkt; 12-24 m-ce- 5 pkt; 
poniżej 12 m-cy -1pkt); 

b. poziom wykształcenia – gimnazjalne lub podstawowe - 10 pkt; ponadgimnazjalne- 5 
pkt; wyższe 1 pkt. 

c. doświadczenie zawodowe – brak lub do roku- 10 pkt; 1-5 lat – 5 pkt; powyżej 5 lat- 1 
pkt; 

d. kwalifikacje- uczestniczenie w szkoleniach/ kursach (brak 10 pkt); 
11. Po zakończeniu oceny merytorycznej Beneficjent opublikuje w Biurze projektu wstępną listę 

rankingową (uszeregowaną pod względem uzyskanej punktacji oraz płci). Wszystkie karty 
oceny merytorycznej dostępne będą w  Biurze projektu w celu zapoznania się z ich treścią i 
uzyskaną punktacją oraz ewentualnie wniesienia, zgodnie z zapisami §7, odwołania od 
dokonanej oceny. 

12. W terminie 1 dnia roboczego od upływu terminu wnoszenia odwołań określonych w §7 
dokonana zostanie analiza zasadności odwołań oraz ponowna ocena merytoryczna 
formularzy rekrutacyjnych w zakresie, którego dotyczy odwołanie.  

13. W terminie 1 dnia roboczego od zakończenia ponownej oceny merytorycznej na stronie 
internetowej projektu oraz w Biurze projektu zamieszczona zostanie ostateczna lista 
rankingowa (uszeregowana pod względem uzyskanej punktacji oraz płci) dla tego etapu 
rekrutacji.  



 

      
 
 
 

14. O zakwalifikowaniu kandydata do udziału we wsparciu decyduje liczba przyznanych punktów 
ogółem. Punktacja będzie rozpatrywana oddzielnie dla kobiet i dla mężczyzn. Osoby, które 
otrzymały wyższą liczbę punktów mają pierwszeństwo przed osobami, które otrzymały niższą 
liczbę punktów.  

15. W sytuacji, gdy osoby otrzymają taką sama liczbę punktów, o ostatecznym zakwalifikowaniu 
kandydata do udziału we wsparciu decyduje Przewodniczący Komisji. W przypadku takiej 
samej ilości punktów przyznanej kandydatom, pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały 
kobiety i osoby niepełnosprawne. 

§ 7 
Procedura odwoławcza 

1. Kandydatowi/tce w terminie 2 dni roboczych przysługuje prawo do odwołania się od decyzji 
Komisji.  

2. Procedura odwoławcza rozpatrywana będzie na podstawie pisemnego wniosku osoby 
niezakwalifikowanej do uczestnictwa w projekcie. 

3. Ponowne rozpatrzenie kandydatury nastąpi w terminie  2 dni roboczych.  
§ 8 

Zakres wsparcia  
1. Każdy z uczestników/czek otrzyma kompleksowe wsparcie uwzględniające wszystkie formy 

pomocy, które zostaną zidentyfikowane jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku 
pracy lub uzyskania zatrudnienia. Wsparcie będzie  dostosowane do indywidualnych potrzeb 
Uczestnika/ ki określonych w Indywidualnych Planach Działania. 

2. Dla 60 Uczestników Projektu oferowane jest następujące wsparcie: 
a) Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia: 
-Wsparcie przewidziane jest w wymiarze 2 godzin zegarowych,  
b) Poradnictwo zawodowe :  
-Wsparcie przewidziane w wymiarze 6 godzin zegarowych,  
-Wsparcie obejmuje m.in.: 

 analizę sytuacji Uczestnika/ki z uwzględnieniem jej zainteresowań, predyspozycji i 
kompetencji oraz uwarunkowań zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych. 

 zalecenia dotyczące dalszej ścieżki postępowania w tym wybór szkolenia 
zawodowego. 

c) Wsparcie psychologiczno- doradcze (mentoring): 
- Wsparcie przewidziane w wymiarze 7 godzin zegarowych,  
-Wsparcie obejmuje m.in.: 

 Identyfikację oraz analizę słabych i mocnych stron Uczestnika/ki Projektu, 

 Wsparcie przy podejmowanych przez Uczestnika/kę wyzwaniach, 

 Stymulowanie kreatywności, rozwijanie samoświadomości, dążenie do samorealizacji 
Uczestnika/ki. 

d) Szkolenia zawodowe dla wszystkich Uczestników Projektu: 
Realizacja szkoleń odbędzie się w grupach 10 osobowych. Każde ze szkoleń będzie trwało 120 
godzin.  Szkolenia będą dotyczyły następujących zawodów: 
1. Specjalista ds. marketingu internetowego,  
2. Konsultant ds. ślubów,  
3. Projektant wnętrz, 

Na początku i na końcu każdego ze szkoleń Uczestnicy wypełnią testy wiedzy, które będą 
podstawą do ewaluacji zdobytej wiedzy.   
Szkolenia zawodowe zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu VCC, 
potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, 
niezbędnych na rynku pracy w kontekście  zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane 
jest wsparcie. 



 

      
 
 
 

e) Staże zawodowe 3 miesięczne przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie.  
f) Pośrednictwo pracy.  

- Wsparcie zostało zaplanowane w wymiarze 6 godzin zegarowych dla każdego z 
Uczestników/ek.  

Organizator Projektu zastrzega, iż odrzucenie przez Uczestnika Projektu oferty 
przedstawionej przez pośrednika pracy w ramach przedmiotowej usługi jest równoznaczne z 
rezygnacją Uczestnika Projektu z uczestnictwa w Projekcie (zasady postępowania określa § 11 
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie niniejszego regulaminu). 

§ 9 
Organizacja wsparcia 

1. Wszystkie formy wsparcia przewidziane w projekcie będą realizowane w województwie 
wielkopolskim.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie  usług oraz ich 
miejsca. Uczestnicy o zmianach będą informowani na bieżąco. 

3. Uczestnik Projektu własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie materiałów szkoleniowych.  
4. Udział w Projekcie „Wyjdź z bezrobocia!” jest bezpłatny. 
5. Uczestnik/ka Projektu otrzyma zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. Szczegółowe zapisy dotyczące 

zwrotów kosztu dojazdu znajdują się w Regulaminie zwrotów kosztów dojazdu. 
6. Uczestnik/ka Projektu otrzymają stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe. 

Szczegółowe zapisy dotyczące przyznawania i wypłacania stypendiów zawarte są w Regulaminie 
przyznawania i wypłacania stypendiów stażowych i szkoleniowych. 

§10 
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/ka 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 wybranym wsparciu w ramach Projektu.  
4. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu 

zewnętrznego VCC jest zaliczenie testu końcowego i uczestnictwo w minimum 80% zajęć 
szkoleniowych. 

5. Uczestnik/ka szkolenia zawodowego zobowiązany jest przystąpić do egzaminu VCC.  
6. Uczestnik/ka/ka stażu zobowiązany jest ukończyć trzymiesięczny staż zawodowy. 
7. Uczestnik/ka Projektu zobowiązuje się do przekazania danych po zakończeniu Projektu 

potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu, tj. status na rynku pracy, do 4 tygodni od 
zakończenia udziału w projekcie. 

8. Uczestnik/ka zobowiązany jest do poinformowania Organizatora Projektu o swoim statusie na 
rynku pracy tj. podjęciu zatrudnienia, braku zatrudnienia bądź innych sytuacjach odnoszących 
się do jego osoby,  do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. Dane posłużą do 
wyliczenia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej. 

§11 
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik/ka 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. Organizator Projektu  



 

      
 
 
 

w terminie 2 dni roboczych rozpatrzy w/w oświadczenie i poinformuje Uczestnika Projektu o 
zgodzie na rezygnację z udziału w Projekcie. 

3. W przypadku, gdy organizator projektu uzna, iż rezygnacja z udziału w Projekcie nie jest zasadna, 
oraz w sytuacji o której mowa w §8 ust.2, Uczestnik projektu może zostać obciążony kosztami 
dotychczasowego udzielonego wsparcia. 

4. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika/ki Projektu z listy 
uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.  

5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/ki Projektu z listy uczestników projektu przed 
rozpoczęciem bądź na wczesnym etapie realizacji projektu jego miejsce zajmuje pierwsza osoba 
z listy rezerwowej. 

§12 
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 .  
§ 13 

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. 

3. Dokumenty powinny być dostarczone w ciągu 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.  
§ 14 

Postanowienia końcowe 
1. Uczestnik/ka 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 01.01.2017r. Projektodawca zastrzega sobie 

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

 
Załączniki: 

1. Formularz rekrutacyjny. 
2. Karta oceny formalnej. 
3. Karta oceny merytorycznej. 
4. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej. 

 
 
 
 
 


