
 

 

REGULAMIN PROJEKTU 
„Perspektywa na SUKCES” 

Nr projektu RPPM.05.06.00-22-0033/17 

w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie 
Działanie 05.06 Adaptacyjność pracowników 

 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Perspektywa na SUKCES”, 

realizowanym na terenie województwa pomorskiego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 05. 

Zatrudnienie, działanie 05.06 Adaptacyjność pracowników. 

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 01.09.2017 r. do 31.12.2018 r. 

4. Biuro Projektu „Perspektywa na SUKCES” mieści się pod adresem przy ul. Przemysłowej 3, 83-

400 Kościerzyna. 

5. Regulamin projektu podany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

www.projektyokcjo.pl/perspektywa-na-sukces/ oraz w biurze projektu przy ul. Przemysłowej 

3, 83-400 Kościerzyna. 

6. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskich Funduszy 

Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz budżetu państwa na podstawie umowy z Instytucją 

Zarządzającą – Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. 

 

§2 

Słownik pojęć 

Beneficjent – podmiot, który realizuje projekt  na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu 
w ramach RPO WŁ 2014-2020. 
 
Instytucja Zarządzająca (IZ) – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 
 
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 zwolniona – osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących 
zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. 
 



 

 

Pracownik przewidziany do zwolnienia – pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia 
stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został 
poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub 
stosunku służbowego. 
 
Pracownik zagrożony zwolnieniem – pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 
12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania 
stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2015 r. poz. 192, ze zm.) lub 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, ze 
zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn 
u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy 
z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych. 

 
Pracownik 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. 
 
Przyczyna dotycząca zakładu pracy - obejmuje następujące przypadki:  

• rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących 
pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie  
z przepisami Kodeksu pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku 
służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,  

• rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości 
pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, 
organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,  

• wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub 
gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego 
w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania 
przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,  

• rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 Kodeksu pracy 
z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika. 

 

§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 należy do grupy docelowej, do której 
skierowany jest projekt. W ścieżce weźmie udział 15 osób, z czego 12 dostanie bezzwrotne, 
jednorazowe wsparcie na działalność gospodarczą. Projekt skierowany jest do: 

− Osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed 
przystąpieniem do projektu, 

− Pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku 
służbowego. 



 

 

2. O uzyskanie wsparcia w postaci bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: 

− Jest osobą z niepełnosprawnościami, 
− Jest osobą powyżej 50 roku życia, 
− Jest kobietą, 
− Jest osobą o niskich kwalifikacjach, 
− Jest osobą poniżej 30 roku życia. 

3. Ze wsparcia udzielanego w ramach projektu realizowanego przez danego beneficjenta 
wyłączone są osoby zatrudnione w ciągu ostatnich 2 lat u beneficjenta, partnera lub 
wykonawcy, a także osoby, które łączy lub łączył z beneficjentem i/lub pracownikiem 
beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny 
biznesplanów: 

− związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub 
bocznej do II stopnia); 

− związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 
4. Pomoc udzielona w ramach projektu nie może spowodować przekroczenia maksymalnej 

kwoty pomocy przyznanej jednemu przedsiębiorstwu wynoszącej 200 000 euro w okresie 3 
lat podatkowych, a w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową w 
zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000 euro w okresie 3 lat 
podatkowych. 

5. Kandydat do projektu musi spełniać kryteria udziału w projekcie oraz nie podlegać 
wykluczeniom, o których mowa w niniejszym § w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego 
oraz w dniu przystąpienia do projektu. 
 

§4 
Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w projekcie 

1. Rekrutacja będzie ciągła, prowadzona na terenie województwa pomorskiego od 01.09.2017 r. 
do 31.10.2018r. lub do dnia zrekrutowania odpowiedniej liczby Uczestników Projektu. 
Prowadzona będzie zgodnie z zasadą bezstronności, jawności, przejrzystości i równości szans 
(w tym równości płci). Ponad to beneficjent zadba również o zachowanie zasady równości 
szans w trakcie rekrutacji, która będzie przebiegała z uwzględnieniem sytuacji osobistej, 
domowej i zawodowej kobiet i mężczyzn 

2. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, zgłaszają swoją kandydaturę składając 
formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi dokumentami w formie papierowej w Biurze 
Projektu lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej na adres w/w biura. Aby ułatwić dostęp 
do projektu w przypadku osób z niepełnosprawnością jest możliwość zgłaszania uczestnictwa 
za pomocą telefonu/fax. Oryginały wymaganych dokumentów (opisane w §4pkt4) Uczestnik 
Projektu dostarcza Beneficjentowi najpóźniej w pierwszym dniu wsparcia. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest przede wszystkim należenie do grupy docelowej 
(opisanej w §3) projektu, niezbędne jest również dostarczenie prawidłowo wypełnionych 
i kompletnych dokumentów rekrutacyjnych.  

4. Dokumenty wymagane od kandydatów w  procesie rekrutacji: 
a) Formularz zgłoszeniowy cz. I – część obligatoryjna - wraz z załącznikami: 

− Ankieta rekrutacyjna dotycząca sytuacji osobistej, domowej i zawodowej 

kobiet i  mężczyzn. 

− Oświadczenie kandydata o spełnianiu kryteriów grupy docelowej. 

− Orzeczenie o stanie zdrowia (wymagane w przypadku osób z 

niepełnosprawnością). 



 

 

− Zaświadczenie pracodawcy (jeżeli dotyczy). 

− Ankieta usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy). 

− Zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej/ świadectwo pracy/oświadczenie 

kandydata o statusie na rynku pracy (jeżeli dotyczy). 

b) Do cz. II formularza wymagane są również: 

− Kserokopia dyplomu ukończenia uczelni wyższej. 
5. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w biurze projektu, które mieści się przy ul. 

Przemysłowej 3, 83-400 Kościerzyna oraz na podstronie internetowej projektu 
www.projektyokcjo.pl/perspektywa-na-sukces/. 

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

7. 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, która za pomocą oceny formalnej i merytorycznej 
będzie mogła zakwalifikować Kandydatów na Uczestników Projektu. Dodatkowo Beneficjent 
powoła dwóch niezależnych ekspertów do oceny cz. II Formularza Rekrutacyjnego odnoszącej 
się do działalności gospodarczej. 

2. Obowiązkowym elementem rekrutacji osób wypełniających cz. II Formularza Rekrutacyjnego 
jest  rozmowa z doradcą zawodowym, której celem jest weryfikacja umiejętności, sytuacji 
zawodowej oraz predyspozycji kandydata (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) 
do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.  

3. Komisja (oceniająca cz. formalną i merytoryczną oraz cz. II Studia podyplomowe) będzie 
odpowiedzialna za: 

a) Organizację i nadzorowanie pracy pozostałych członków Komisji, 
b) Prawidłowy przebieg procesu rekrutacji, 
c) Analizę przedłożonych formularzy wraz z dołączonymi załącznikami 
d) Podejmowanie kluczowych decyzji w sprawach rekrutacji, 
e) Organizację procedury odwoławczej. 

4. Członka Komisji nie mogą łączyć z osobą, której dokumenty rekrutacyjne oceniają, stosunek 
faktyczny lub prywatnego rodzaju, który mógłby budzić wątpliwości co do ich bezstronności, 
w szczególności Członka Komisji nie może łączyć z Kandydatem/Kandydatką, którego 
dokumenty on ocenia związek z tytułu: 

a) Małżeństwa, 
b) Pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia, 
c) Przysposobienia, opieki lub kurateli. 

5. 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. Przed przystąpieniem do oceny formularzy Członek Komisji zobowiązany jest do podpisania 
deklaracji bezstronności i rzetelności. 



 

 

§6 
Ocena formularzy rekrutacyjnych 

 
1. Ocena formularzy rekrutacyjnych dokonywana będzie na karcie oceny formularzy 

rekrutacyjnych i złożona jest z: 
a) Oceny formalna, 
b) Oceny merytoryczna, 
c) Oceny cz. II Formularza Rekrutacyjnego – Studia podyplomowe. 

2. O wynikach rekrutacji kandydat zostanie poinformowany co najmniej drogą elektroniczną za 
potwierdzeniem odczytu wiadomości lub listownie za potwierdzeniem odbioru i/lub 
telefonicznie na adres/nr telefonu podany w formularzu. 

3. W przypadku stwierdzenia, na etapie oceny, ewidentnych błędów w treści formularza 
rekrutacyjnego, utrudniających oceniającym właściwe zrozumienie intencji Kandydata/tki 
(oczywiste pomyłki, zapisy powodujące rozbieżne interpretacje) dopuszcza się możliwość 
korekty formularzy. Korekta może obejmować wyłącznie punkty wskazane przez 
oceniającego/ych. 

4. Kandydat/ka, na korektę błędów w Formularzu Rekrutacyjnym, ma 2 dni od daty 
poinformowania go/jej przez Beneficjenta o zaistniałych nieścisłościach. Informacja od 
Beneficjenta będzie przekazywana droga mailową za potwierdzeniem  odbioru oraz 
telefoniczną na numer/adres podany w Formularzu. 

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

6. Ocena formalna bazuje na poprawnym wypełnieniu dokumentów na odpowiednim wzorze, 
podaniu wszystkich wymaganych odpowiedzi i wypełnieniu wszystkich rubryk, czytelnym 
podpisie Kandydata oraz dołączeniu wszystkich wymaganych załączników/ oświadczeń/ 
zaświadczeń wymienionych w §4pkt4. Wynikiem oceny formalnej jest zakwalifikowanie lub 
niezakwalifikowanie Formularza Rekrutacyjnego do oceny merytorycznej. 

7. Po pozytywnej ocenie formalnej członek Komisji Rekrutacyjnej przechodzi do oceny 
merytorycznej. 

8. Maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania na etapie oceny merytorycznej 
formularza wyniesie: 35 punktów. 

9. Ocena merytoryczna dokonana zostanie na podstawie Formularza Rekrutacyjnego, oceniane 
będą: 

− Grupa preferowana – osoby traktowane priorytetowo: 
a) Osoby z niepełnosprawnością: tak – 5pkt., nie – 0pkt, 
b) Kobieta: tak – 5pkt., nie – 0pkt, 

− Poziom motywacji określonej przez Kandydata do uczestnictwa w projekcie (1pkt – 
bardzo niska, 2pkt – niska, 3pkt – średnia, 4pkt – wysoka, 5pkt – bardzo wysoka), 

Dodatkowo w celu zachowania równości szans w trakcie rekrutacji przeprowadzona zostanie 
Ankieta Rekrutacyjna, która będzie oceniać sytuację osobistą, domową i zawodową 
Kandydata. Poniżej zostały opisane kryteria oceny w/w ankiety:  

− Miesięczny dochód na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym 
Kandydata zawiera się w przedziale: 0-250zł(5pkt), 251-500zł(4pkt), 501-750zł(3pkt), 
751-1000zł (2pkt), 1001-1250zł(1pkt), powyżej 1250zł(0pkt). 

− Sytuację materialną rodziny Kandydat określił jako: b. dobrą(1pkt), dobrą(2pkt), 
przeciętną(3pkt), złą(4pkt), bardzo złą(5pkt). 

− Warunki mieszkaniowe Kandydat określił jako: b. dobre(1pkt), dobre(2pkt), 
przeciętne(3pkt), skromne(4pkt), niewystarczające(5pkt). 

− Relacje między poszczególnymi członkami rodziny Kandydat określił jako: 
dobre(0pkt), poprawne(1pkt), złe(2pkt). 



 

 

− Pomoc materialna świadczona przez różne instytucje. (Tak/Nie) 

− Sytuacja na rynku pracy z obecnym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym 
określona przez Kandydata: dobra(0pkt), trudna(3pkt). 

10. Kandydaci będą dostawać się do projektu za pomocą punktów uzyskanych z Karty Oceny 
Formularza Rekrutacyjnego. Pierwszeństwo mają osoby z większą ilością punktów. 
Priorytetowo traktowane będą Kandydaci z grupy preferowanej (kobiety i osoby z 
niepełnosprawnościami). 

11. Cz. II formularza zostanie oceniona wg. kryteriów: 

− Dotychczasowe wykształcenie (Czy dany Kandydat ma wystarczające wykształcenie 
do podjęcia studiów podyplomowych?) – max. 10 pkt. 

− Preferowany kierunek studiów podyplomowych (Czy dany Kandydat wybrał 
kierunek pokrewny do wcześniej studiowanego czy z uwagi na zmiany RP wybrał 
nowy  kierunek? Czy jest on adekwatny do zapotrzebowania na RP?) – max. 10 pkt. 

− Motywacja wyboru kierunku (Czym Kandydat kierował się przy wyborze kierunku? 
Czy zwiększa to jego przyszłe szanse na RP?) – 10 pkt. 

12. Maksymalna liczba punktów do uzyskania za Formularz Rekrutacyjny to 65, w tym 30 pkt. 
wynika z części I Karty Oceny Formularzy dot. studiów podyplomowych, a 35 – z oceny 
merytorycznej. Minimalna ilość punktów kwalifikujących Kandydata na Uczestnika Projektu 
to 39 i stanowią one 60% wszystkich punktów do zdobycia. 

13. Nie jest możliwe przyjęcie do projektu ze ścieżką dotacyjną osoby, której formularz 

rekrutacyjny uzyskał mniej niż 60 % punktów. 

14. Ocena w cz. I Karty Oceny Formularza Rekrutacyjnego będzie podsumowana również oceną 
pisemną statusu kandydata sporządzaną w sposób szczegółowy, jak również poprawny pod 
względem merytorycznym. 

15. Uczestnik projektu będzie miał zapewniony wgląd do swojej karty oraz jej oceny 
z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182). Natomiast, do informacji pisemnej dotyczącej 
wyników oceny, Beneficjent zobowiązany jest załączyć kserokopię Kart Oceny, z 
zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182). 

16. Kandydata/kę, którego/j formularz został oceniony negatywnie, należy pisemnie powiadomić 

o przyczynach odrzucenia aplikacji z podaniem uzasadnienia oraz wyniku punktowego oceny. 

Informacja w tym zakresie przekazana zostanie co najmniej za pośrednictwem poczty 

elektronicznej za potwierdzeniem odczytu wiadomości i/lub listownie za potwierdzeniem 

odbioru. 

17. Kandydat/ka ma prawo odwołać się od oceny Formularza Rekrutacyjnego w terminie 2 dni od 

otrzymania informacji o wyniku. Odwołanie powinno być w formie pisemnej, przesłane na 

adres mailowy wskazany w §1 pkt.7 lub w formie papierowej przesłanej/złożonej na adres 

Biura Projektu. 

18. W przypadku odwołania Kandydata od wyniku oceny Formularza Rekrutacyjnego, Komisja 

Rekrutacyjna dokonuje ponownego sprawdzenia i oceny Formularza w terminie 2 dni 

roboczych od daty złożenia odwołania. Ocena ta jest oceną wiążącą i nie podlega 

ponownemu odwołaniu. 

19. O zakwalifikowaniu kandydata do udziału we wsparciu decyduje liczba przyznanych punktów. 

W sytuacji, gdy Kandydaci otrzymają taką sama liczbę punktów, o ostatecznym 

zakwalifikowaniu do udziału we wsparciu decyduje Przewodniczący Komisji (biorąc pod 

uwagę sytuację życiową i zawodową). 



 

 

20. W przypadku większej liczby kandydatów (spełniających w/w wymagania) decydować będzie 
liczba  punktów. 

 
§7 

Zakres wsparcia 

 

1. W ramach projektu będą realizowane 4 ścieżki wsparcia, w których pierwszą - obligatoryjną 

formą - jest doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD. 

Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD: 

Liczba osób objętych wsparciem: 102UP; planowanych jest 8 grup średnio po 12 osób. Realizacja 

wsparcia zgodnie z harmonogramem zaraz po rekrutacji UP do projektu. 

Wsparcie obejmuje : 

− 2 sesje indywidualne po 2h/spotkanie, łącznie 4h/UP; 

− 2 sesje grupowe po 8h/gr., łącznie 16h/gr. 

PRZEBIEG PROCESU DORADCZEGO: 

− analiza potrzeb UP, indywidualna ocena zawodowa, WOPZ - 3h/UP; 

− rynek pracy i warsztat edukacyjny - techniki poszukiwania pracy z wykorzystaniem komputera 

i Internetu, warsztat samopoznania - 8h/gr.; 

− sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, 

autoprezentacja, komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem - 8h/gr.; 

− przygotowanie IPD wspólnie z UP - 1h/UP. 

2. Formy występujące w ścieżkach: 

1. Poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe 

W ramach oferowanej w projekcie pomocy psychologicznej UP otrzyma m.in. indywidualne wsparcie 

w rozwiązaniu problemów emocjonalnych związanych z trudną sytuacją zawodową oraz 

koniecznością zaadaptowania się do zmian. 

 ● PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE INDYWIDUALNE dostępne będzie dla UP w terminach 

dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb w przedziale czasowym IX.2018-I.2019. Liczba os. 24 

UP,4sp.x2h/UP;OGÓŁEM:8h/UP;(1h=1 h zegarowa). Będzie uwzględniać indywidualne potrzeby UP, 

identyfikować bariery psychologiczne oraz pomagać w ich przełamywaniu, motywować do udziału 

w projekcie, radzenie sobie z emocjami, ze stresem, komunikacją i inne według zdiagnozowanych, 

indywidualnych potrzeb UP. Wymiar: Liczba os. 24 UP, 4sp.x2h/UP; OGÓŁEM:8h/UP;(1h=60 min). 

Będzie uwzględniać indywidualne potrzeby UP, identyfikować bariery psychologiczne oraz pomagać 

w ich przełamywaniu, motywować do udziału w projekcie, radzenie sobie z emocjami, ze stresem, 

komunikacja i inne według zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb UP. 

● PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE GRUPOWE; TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNCH; 

Liczba os. 87 UP; SPOSÓB REALIZACJI:7gr.;śr.12os./gr.; w wymiarze 16h/gr. -forma wyjazdowa(1h=1 h 

lekcyjna); Cel: udzielanie wsparcia UP w pobudzaniu ich aktywności własnej, pogłębienie 

świadomości własnych myśli, uczuć i zachowań, lepsze rozumienie siebie i innych poprzez 

odkrywanie potencjału tkwiącego w UP, wzmocnienie kondycji psychicznej. Trening pomoże UP 

w podnoszeniu motywacji do trwałej zmiany, poprawy samooceny przez wzmacnianie postaw 

aktywnych, i zdobywaniu umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej (asertywność, 

autoprezentacja, sposoby zachowania w sytuacjach stresowych). 



 

 

Wymiar: TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNCH; Liczba os. 87 UP; SPOSÓB 

REALIZACJI:7gr.;śr.12os./gr.; w wymiarze 16h/gr.; Cel: udzielanie wsparcia UP w pobudzaniu ich 

aktywności własnej, pogłębienie świadomości własnych myśli, uczuć i zachowań, lepsze rozumienie 

siebie i innych poprzez odkrywanie potencjału tkwiącego w UP, wzmocnienie kondycji psychicznej. 

Trening pomoże UP w podnoszeniu motywacji do trwałej zmiany, poprawy samooceny przez 

wzmacnianie postaw aktywnych, i zdobywaniu umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej 

(asertywność, autoprezentacja, sposoby zachowania w sytuacjach stresowych). 

2. Pośrednictwo pracy 

Liczba osób 87 UP; REALIZACJA wsparcia zgodnie z harmonogramem zaraz po zakończeniu udziału 

przez UP w doradztwie zawodowym połączonym z przygotowaniem IPD -forma ciągła; OBEJMUJE: 

spotkań indywidualnych po 1 h; 1-2 spotkania w m-cu; łącznie 6 h/UP; (1h=60 min). Pośrednictwo 

pracy dostępne dla UP w terminach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb na każdym etapie 

realizacji projektu. Pośrednictwo pracy realizowane będzie w trybie ciągłym dla każdego UP od 

momentu tworzenia IPD do końca udziału w projekcie. Obejmuje kontakt z potencjalnymi 

pracodawcami, dobranie UP odpowiedniego miejsca stażu, dostosowanie programu stażu do UP, 

a także weryfikację założeń merytorycznych. szkoleń. Pośrednictwo pracy ma na celu (zg. z ustawą 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) udzielenie pomocy UP w uzyskaniu 

odpowiedniego zatrudnienia. Pośrednicy pracy podejmują aktywne działania polegające 

na pozyskiwaniu ofert pracy od pracodawców, UP uzyskają od pośrednika min.3 OFERTY PRACY 

odpowiadające ich kwalifikacjom i odbędą min.2 rozmowy kwalifikacyjne. Pośrednik przygotuje 

również z UP dokumenty rekrutacyjne, dostosowane pod konkretne oferty pracy oraz przeprowadzi 

z UP symulację rozmowy kwalifikacyjnej. 

3. Szkolenia zawodowe  

SPOSÓB REALIZACJI: 72 os., 6gr.;śr.12os./gr. Szkolenia w wymiarze śr.80 h (1h = 45 min) na os./na 

grupę; po ok.8h/dziennie; 4-5 dni w tygodniu, łącznie 10 spotkań. Szkolenia będą prowadziły do 

nabywania nowych, podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji, będą dostosowane do potrzeb 

lokalnych pracodawców, którzy oczekują aktualnych i potwierdzonych kwalifikacji oraz profili 

kompetencyjnych UP. Konkretna tematyka szkoleń zostanie wybrana przez UP na etapie doradztwa 

zawodowego połączonego z przygotowaniem IPD w momencie realizacji projektu. Szkolenia zakończą 

się EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM, Wnioskodawca zapewni UP przygotowanie do egzaminu 

zewnętrznego, pozytywne zdanie egzaminu skutkować będzie wydaniem 

CERTYFIKATU/ŚWIADECTWA potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji/kwalifikacji w zawodzie, przez 

instytucję certyfikującą.  

4. Szkolenia w zakresie kompetencji kluczowych 

SPOSÓB REALIZACJI: 72 os., 6gr.;śr.12os./gr.; Szkolenia w wym.śr.60 h lekcyjnych na os./na grupę; 

po ok.6h/dziennie;4-5 dni w tygodniu, łącznie 10 spotkań. Zgodnie z zaleceniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie kompetencji kluczowych 

w procesie uczenia się przez całe życie jedną z kompetencji kluczowych na rynku pracy są 

kompetencje informatyczne. Wnioskodawca zaplanował szkolenie prowadzące do uzyskania 

Certyfikatu np. ECDL BASE/LUB INNEGO RÓWNOWAŻNEGO. Jest to podstawowy certyfikat dla 

pracowników wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają 

z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne. 

• MODUŁY szkolenia: 

− B1 podstawy pracy z komputerem(10h) 



 

 

− B2 podstawy pracy w sieci(10h) 

− B3 przetwarzanie tekstów(20h) 

− B4 arkusze kalkulacyjne(20h). 

• Etapy nabywania KOMPETENCJI: 

� I - ZAKRES - zdefiniowany we wniosku o działalność gospodarczą oraz obszaru interwencji 

EFS 

� II – WZORZEC - zdefiniowany We wniosku standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, 

które osiągną UP 

� III – OCENA - przeprowadzona weryfikacja na podstawie opracowanych kryteriów 

oceny(egzamin ECDL Base) 

� IV-PORÓWNANIE przeprowadzenie porównania uzyskanych wyników etapu III 

z przyjętymi wymaganiami po zakończeniu wsparcia UP. 

Ścieżka 1 

1. Studia podyplomowe - Kierunek studiów podyplomowych dostosowany będzie do 

predyspozycji i potrzeb rozwoju zawodowego każdego UP oraz będzie kompatybilny 

z potrzebami rozwojowymi regionalnego RP w momencie realizacji projektu. Dofinansowanie 

studiów publicznych umożliwi UP pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności, dzięki 

czemu zwiększą swoje szanse na rynku pracy. 

a. SPOSÓB REALIZACJI: 15 UP z wykształceniem wyższym x 2 semestry studiów 

podyplomowych; o wsparcie finansowe w formie finansowania kosztów studiów 

podyplomowych ma prawo ubiegać się UP, który uczestniczył w doradztwie 

zawodowym połączonym z przygotowaniem IPD. Kierunek studiów podyplomowych, 

o które wnioskuje UP musi wynikać z IPD opracowanego z doradcą zawodowym. 

Środki na finansowanie kosztów studiów podyplomowych zostaną przyznane dla 

max. 15 UP. 

b. PROCEDURA FINANSOWANIA: UP zobowiązany jest złożyć wniosek o sfinansowanie 

kosztów studiów podyplomowych do Wnioskodawcy (wzór wniosku stanowi zał. do 

regulaminu projektu) wraz z dokumentem potwierdzającym wykształcenie wyższe. 

Wnioski przyjmowane będą wg. kolejności wpływu do WN. O zakwalifikowaniu 

wniosku WN poinformuje UP w formie pisemnej w okresie nie przekraczającym 30 

dni od daty złożenia wniosku. WN podpisze porozumienia z Uczelniami, na których 

realizowane będą studia podyplomowe, które będą regulowały wzajemne prawa 

i obowiązki stron. Realizacja studiów podyplomowych odbywać się będzie 

na podstawie UMOWY TRÓJSTRONNEJ zawartej pomiędzy UP, WN oraz Uczelnią, 

na której UP odbywał będzie studia. Warunkiem zakończenia semestrów będzie 

pozytywne zdanie/zaliczenie egzaminów zgodnie z programem studiów. Słuchacze 

studiów uzyskają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg. wzoru 

określonego rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U.z 2009 

r.Nr 11,poz.61). 

2. Poradnictwo psychologiczne – grupowe. 

3. Pośrednictwo pracy. 

Ścieżka 2 

1. Doradztwo oraz szkolenie przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej: 



 

 

a. Szkolenie „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej” (1gr., 15 UP, 72h) 9 

spotkań po 8h/spotkanie, realizowane w dni robocze. Zakres szkolenia m.in.: formy 

prawne prowadzenia działalności gospodarczej, prawa i obowiązki przedsiębiorcy, 

podatek VAT, formy zatrudnienia oraz obowiązki związane z zatrudnianiem 

pracowników, podstawy księgowości, zarządzanie firmą, innowacyjność 

przedsiębiorstwa. 

b. Doradztwo „ Jak profesjonalnie opracować biznesplan” (15 UP) 

i. Indywidualne 15UP x 8h;(1h=60min)(2 spotkania po 4h); 

ii. Grupowe-1gr.(15UP)x 16h(1h=45 min)(2 spotkania po 8h). 

Zakres doradztwa m.in.: "Analiza SWOT" - słabe i mocne strony przedsięwzięcia, wyznaczenie 

planu działania i celi w kontekście planowanej działalności gospodarczej, zasady tworzenia 

biznesplanu – struktura, wdrożenie. Szkolenie w formie wykładów (40%) oraz zajęć praktycznych 

(60%). Efektem szkoleń i doradztwa będzie opracowanie dla każdego UP biznesplanu DG. 

2.  Wsparcie finansowe w formie bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej - 

ma charakter pomocy de minimis i otrzyma je 12 UP, max. 25 976,88 PLN/UP. 

3. Wsparcie pomostowe 

 OBEJMUJE: 

a. WSPARCIE FINANSOWE - stanowi bezzwrotną pomoc kapitałową przyznawaną 

w formie comiesięcznej dotacji w kwocie nie większej niż równowartość min. 

wynagrodzenia za pracę w chwili wypłaty wsparcia, które może zostać przeznaczone 

na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia 

działalności gospodarczej, w tym m.in. kosztów ZUS, podatku oraz opłat 

administracyjnych. 

� PODSTAWOWE do 6m-cy; 

� PRZEDŁUŻONE do 12 m-cy.  

b. WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE - celem wsparcia jest udzielenie pomocy 

merytorycznej UP w efektywnym wykorzystaniu dotacji. 12 UP x 24 h/UP; spotkania 

wg. potrzeb UP od 1 do 12 m-ca prowadzenia działalności gospodarczej. 

Szczegółowe informacje na temat jednorazowej dotacji znajdują się w Regulaminie 

przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, który stanowi 

załącznik do Regulaminu Projektu. 

Ścieżka 3 

1. Poradnictwo psychologiczne – grupowe. 

2. Pośrednictwo pracy. 

3. Szkolenia zawodowe. 

4. Szkolenia w zakresie kluczowych kompetencji. 

5. Staż w wymiarze 3 lub 6 miesięcy - liczba os.- 48 UP; 3m-ce x 24UP; 6m-cy x 24UP.  

SPOSÓB REALIZACJI: Wymiar stażu: max.8h/dzień; max.40h/tydzień, w przypadku osób 

z niepełnosprawnościami o umiarkowanym/znacznym stopniu niepełnosprawności 

max.7h/dzień,max.35h/tydzień. Staż dostępny dla UP po ukończeniu udziału w szkoleniach 

zawodowych i z zakresu kluczowych kompetencji. Wnioskodawca zaplanował stypendium stażowe 

w wysokości 120 % kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z uwzględnieniem pochodnych pracodawcy. Wsparcie 



 

 

w postaci staży zgodnie z zaleceniem Rady UE z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży 

(Dz.Urz.UE C 88 z 27.03.2014,str.1) oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. Staż odbywa się 

na podstawie umowy, której stroną jest co najmniej UP, Wnioskodawca oraz podmiot przyjmujący 

na staż, która zawiera m.in. dane UP, okres trwania, wysokość stypendium, zakres obowiązków oraz 

dane opiekuna stażu. Zadania wykonywane w ramach stażu są wykonywane w ramach programu 

stażu opracowywanego dla każdego UP z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty pod 

nadzorem opiekuna stażu. Na zakończenie stażu UP otrzymają ocenę/opinię stażu. Wnioskodawca 

zapewni UP: stypendium stażowe; badania lekarskie, ubezpieczenie NNW. 

Ścieżka 4 

1. Poradnictwo psychologiczne – indywidualne i grupowe. 

2. Pośrednictwo pracy. 

3. Szkolenia zawodowe. 

4. Szkolenia w zakresie kluczowych kompetencji. 

 

§8 

Zwrot Kosztów Dojazdu 

 

 W ramach projektu przewiduje się zwrot  kosztów dojazdu dla wszystkich 102 UP, na wsparcie 

w ramach zadań: 

− Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania, 

− Doradztwo oraz szkolenia przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej, 

− Poradnictwo psychologiczne, 

− Pośrednictwo pracy, 

− Kursy, szkolenia, prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji 

zawodowych, 

− Szkolenia w zakresie nabywania kompetencji kluczowych, 

− Staże służące nabywaniu lub uzupełnianiu doświadczenia zawodowego. 

  Zwrot kosztów dojazdu w przypadku udziału UP w poszczególnych formach wsparcia, 

zwracany będzie w wysokości  10,00 zł za dzień, w przypadku udziału UP w stażu, zwracany będzie 

koszt 200,00 zł za miesiąc (w przypadku niepełnego miesiąca będą naliczane proporcjonalnie do 

wysokości ceny 1 przejazdu na podstawie biletu miesięcznego).  

Uczestnik/czka projektu otrzymuje zwrot kosztów dojazdu od miejsca zamieszkania do 

miejsca realizacji zajęć/stażu. 

Zwrot kosztów dojazdu dotyczy przejazdu najtańszym, dogodnym środkiem transportu publicznego, 

obsługiwanym  przez przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji zbiorowej. 

w przypadku wystąpienia oszczędności w projekcie na zwrotach kosztów dojazdu Projektodawca 

zakłada możliwość wypłaty rzeczywistych kosztów poniesionych przez uczestników projektu.  

W celu rozliczenia i zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia/stażu niezbędne jest złożenie  przez 

Uczestnika Projektu: 

a) poprawnie wypełnionego  Wniosku  o zwrot kosztów dojazdu. 

b) biletów komunikacji zbiorowej w obie strony z jednego dnia (w przypadku zajęć) lub  biletu 

okresowego/kserokopia biletu miesięcznego (w przypadku dojazdu na staż) wraz 

z zaświadczeniem przewoźnika o wysokości ceny najtańszego biletu na danej trasie (lub 



 

 

wydruk ze strony internetowej przewoźnika z aktualnym cennikiem) lub zaświadczenie 

przewoźnika o wysokości ceny najtańszego biletu na danej trasie (lub wydruk ze strony 

internetowej przewoźnika z aktualnym cennikiem). 

Koszt biletu okresowego/miesięcznego jest kwalifikowalny jedynie w przypadku, gdy w danym 

okresie suma kosztów pojedynczych biletów przekroczy wartość biletu okresowego/miesięcznego. 

Bilety muszą być niezniszczone  (czytelne).  w   przypadku   ich   uszkodzenia  Projektodawca 

nie będzie zwracał za nie środków finansowych. 

Realizator zobowiązuje się do zwrotu poniesionych kosztów na rachunek bankowy podany we 

wniosku. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na dane wsparcie jest potwierdzona 

obecność danego UP na zajęciach w postaci podpisu na liście obecności. 

 

§9 

Stypendium szkoleniowe 

 

Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, które 

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. 

Stypendium szkoleniowe w ramach projektu „Perspektywa na SUKCES” przysługuje w wysokości 

maksymalnej:  

• Kursy, szkolenia, prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji 

zawodowych 80 h (10 spotkań po 8 godzin):  

531,95 zł  (997,40 zł x liczba godzin szkoleniowych/150 godzin szkoleniowych) brutto za cały 

kurs. w przypadku stypendium szkoleniowego kwota brutto równa się netto. 

• Szkolenia w zakresie nabywania kompetencji kluczowych 60 h (10 spotkań po ok. 6 godzin): 

398,96 zł  (997,40 zł x liczba godzin szkoleniowych/150 godzin szkoleniowych) brutto za cały 

kurs. w przypadku stypendium szkoleniowego kwota brutto równa się netto. 

Uczestnicy projektu z tytułu pobierania stypendium szkoleniowego: 

• podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, 

• podlegają ubezpieczeniom  zdrowotnym - składka zdrowotna wynosi 0 zł, 

• nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

W związku z powyższym realizator na podstawie wypełnionego przez uczestnika projektu 

dokumentu „Oświadczenie osoby pobierającej stypendium”, w przypadku gdy będzie to wymagane 

zgłosi uczestnika do ubezpieczenia i będzie odprowadzał za niego należne składki. 

 

§10 

Stypendium stażowe 

 

W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje miesięczne stypendium w wysokości 120% 

zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 



 

 

pracy, jeżeli miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie –  

w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się 

proporcjonalnie. 

W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności miesięczne stypendium przysługuje pod warunkiem, że miesięczna liczba 

godzin stażu wynosi nie mniej niż 140 godzin miesięcznie. 

Uczestnikowi projektu przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 997,40 zł brutto 

(w przypadku stypendium za staż kwota brutto równa się netto) za każdy pełny miesiąc. Stypendium 

stażowe za niepełny miesiąc naliczane będzie proporcjonalnie. Stypendium nie przysługuje za czas 

nieusprawiedliwionej nieobecności na stażu. Wyjątek stanowi nieobecność z powodu choroby 

udokumentowana stosownym zaświadczeniem lekarskim (zwolnienie lekarskie na druku ZUS ZLA). Do 

druku ZUS ZLA należy podać NIP Organizatora Projektu O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. NIP: 

712-25-12-213. Stypendium stażowe przysługuje za dni obecności na stażu i dni wolne przysługujące 

stażyście (osobie odbywającej staż przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbytego 

stażu, które są udzielane na pisemny wniosek odbywającego staż). w przypadku nie wykorzystania 

przysługujących dni wolnych w trakcie odbywania stażu uczestnikowi nie przysługuje ekwiwalent 

z tego tytułu. Dni wolne  z tytułu urlopu okolicznościowego nie przysługują. Podstawą do wypłaty 

stypendium stażowego są podpisane przez uczestnika projektu listy obecności.  

Uczestnik projektu pobierający stypendium traci prawo do pobierania świadczeń wypłacanych przez 

PUP. 

Uczestnicy projektu z tytułu pobierania stypendium stażowego: 

• podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu,  

• podlegają ubezpieczeniom  zdrowotnym - składka zdrowotna wynosi 0 zł, 

• nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

W związku z powyższym realizator na podstawie wypełnionego przez uczestnika projektu 

dokumentu „Oświadczenie osoby pobierającej stypendium”, w przypadku gdy będzie to wymagane 

zgłosi uczestnika do ubezpieczenia i będzie odprowadzał za niego należne składki. 

 

§11 

Uprawienia i obowiązki Uczestnika Projektu 

 

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do: 

• regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 

• potwierdzania swoim podpisem uczestnictwa każdorazowo na liście obecności, 

• wypełniania ankiet i testów (weryfikujących postępy w nauce) związanych z realizacją 

projektu oraz 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. Uczestnik zobowiązuje się do przejścia całej ścieżki wsparcia zgodnie z diagnozą zawodową. 

4. Uczestnik projektu zobowiązuje się wziąć udział we wszystkich obligatoryjnych formach 

wsparcia i tych wskazanych prze doradcę zawodowego. 

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

pod rygorem skreślenia z listy Uczestników. 



 

 

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

7. Uczestnik stażu zobowiązany jest ukończyć sześciomiesięczny staż. 

8. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów potwierdzających 

zatrudnienie zarówno w przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie udziału w projekcie oraz 

w okresie do 4 tygodni od zakończenia udziału uczestnika w projekcie. 

9. Uczestnik 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. 

 

§12 

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, 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. Jeżeli Uczestnik Projektu z własnej winy nie ukończy form wsparcia w ramach projektu 

Organizator Projektu może zobowiązać Uczestnika Projektu do zwrotu kosztów 

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. 

5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników projektu przed 

rozpoczęciem bądź na wczesnym etapie realizacji projektu jego miejsce zajmuje pierwsza 

osoba z listy rezerwowej. 

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

podstawie pisemnego wniosku Uczestnika Projektu wraz z odpowiednim umotywowaniem. 

 

§13 

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 Realizatora Projektu i inne podmioty na zlecenie Instytucji Zarządzającej. 

 

§14 

Efektywność zatrudnienia oraz społeczno- zatrudnieniowa 

 



 

 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających 

zatrudnienie lub samozatrudnienie do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie, o ile 

Uczestnik podejmie zatrudnienie. 

2. Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie są: kopia umowy o pracę lub cywilnoprawnej 

lub zaświadczenie wystawione przez zakład pracy potwierdzające podjęcie zatrudnienia. 

Dokumenty potwierdzające samozatrudnienie: wydruk z CEIDG/KRS oraz dowód opłacania 

należnych składek ZUS. Dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje lub nabyte 

kompetencje: certyfikaty/świadectwa lub inne dokumenty potwierdzające uzyskane przez UP 

kwalifikacji lub kompetencji. Lista sprawdzająca do w/w dokumentów (jeśli dotyczy). 

 

§15 

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 01.09.2017 r. Wnioskodawca zastrzega sobie 

możliwość wniesienia zmian do Regulaminu. Aktualny regulamin Organizator umieszczać 

będzie na podstronie internetowej projektu. 

Załączniki: 

1. Regulamin Rekrutacji dot. jednorazowego wsparcia finansowego na działalność gospodarczą 

2. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej 


