Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
„Z POWERem – WSPARCIE NA STARCIE!”
nr POWR.01.02.01-12-0141/19

§ 1 Wstęp
1.

2.
3.

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Z POWERem – WSPARCIE NA
STARCIE!” realizowanym w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Działania 1.2
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Projekty konkursowe)
Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizatorem Projektu jest JMM Mariusz Lewandowski z siedzibą w Poznaniu, ul. Adama Mickiewicza
33/50, 60-837 Poznań.

Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o Regulamin są zgodne z umową o dofinansowanie Projektu „Z
POWERem – WSPARCIE NA STARCIE!” nr POWR.01.02.01-12-0141/19 zawartą pomiędzy JMM Mariusz
Lewandowski a Województwem Małopolskim –Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.
1.

Biuro Projektu znajduje się pod adresem: ul. Zawierciańska 6/5, 32-310 Klucze.

2.

Okres realizacji Projektu: 1 wrzesień 2019 r. – 31 maj 2021 r.

3.

Miejsce realizacji Projektu: powiaty – miechowski, krakowski, olkuski (gminy Wolbrom i Trzyciąż),
proszowicki.

4.

Regulamin Projektu określa zasady uczestnictwa w Projekcie, w szczególności:


Słownik pojęć stosowanych w Regulaminie,



Postanowienia ogólne,



Zasady kwalifikacji uczestników,



Formy wsparcia w ramach Projektu,



Prawa i obowiązki uczestnika Projektu,



Zasady rezygnacji, przerwania lub zakończenia udziału w Projekcie,



Wzory dokumentów zgłoszeniowych.

§ 2 Słownik pojęć
1.

Realizator Projektu /JMM – JMM Mariusz Lewandowski.

2.

Projekt – „Z POWERem – WSPARCIE NA STARCIE!”.

3.

Instytucja Pośrednicząca – Województwo Małopolskie– Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. plac Na
Stawach 1, 30 – 107 Kraków.

4.

Uczestnik Projektu (UP) – oznacza osobę, spełniającą formalne warunki uczestnictwa w Projekcie,
zakwalifikowaną do udziału w Projekcie w procesie rekrutacji.
Do Projektu nie kwalifikują się osoby z grup określonych w SZOOP dla trybu konkursowego w Działaniu
1.3/ Poddziałaniu nr 1.3.1 tj.:







osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),
osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2
lat po opuszczeniu),
osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze
(do 2 lat po opuszczeniu),
osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole
specjalnej),
matki przebywających w domach samotnej matki,
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osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie)
Do Projektu jednocześnie nie kwalifikują się osoby będące uczestnikami innego projektu
dotyczącego aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, realizowanego w tym samym okresie w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach ścieżki przedsiębiorczości do projektu nie kwalifikują się osoby posiadające aktywny
wpis do CEIDG lub są zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS oraz osoby, które prowadziły
działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu.

5.

Osoba w wieku 15-29 lat – osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie (skierowania na pierwszą
formę wsparcia w ramach Projektu) ma ukończone 15 lat i jednocześnie nie ukończyła 30 roku życia (do
dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin).

6.

Osoba bierna zawodowo - osoba która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i
nie jest bezrobotna), 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.

7.

Osoba z niepełnosprawnościami (ON) – osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie
(skierowania na pierwszą formę wsparcia w ramach Projektu) posiada orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności; w rozumieniu 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 osoba z
zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 882 z późn. zm.).

8.

Osoba o niskich kwalifikacjach – osoba do 30 roku życia posiadająca wykształcenie na poziomie
podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określony w
dniu rozpoczęcia uczestnictwa w Projekcie.

9.

Rozpoczęcie udziału w Projekcie – za moment rozpoczęcia udziału w Projekcie uznaje się skierowanie
na pierwszą formę wsparcia w Projekcie (doradztwo, staż i/lub szkolenie).

10. Zakończenie udziału w Projekcie – za moment zakończenia udziału w Projekcie uznaje się zakończenie
formy wsparcia zgodnie z harmonogramem i podpisaną umową..
11. Efektywność zatrudnieniowa – oznacza zatrudnienie w oparciu o:
a) stosunek pracy na przynajmniej na 1/2 etatu (wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie
umowy o pracę powinno być zgodne z przepisami prawa krajowego w tym zakresie),
b) samozatrudnienie (prowadzenie działalności gospodarczej co najmniej 3 m-ce od daty zakończenia
udziału w Projekcie - z wyłączeniem osób, które w ramach danego Projektu EFS otrzymały zwrotne lub
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej).
12. Kwalifikacje – określony zestaw efektów uczenia się (kompetencji), których osiągnięcie zostało formalnie
potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami. Nadanie kwalifikacji
następuje w wyniku walidacji i certyfikacji.
13. Młodzież NEET – uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie
pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu
formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy 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
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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). 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.
14. Umowa na udział w Projekcie (UP) – umowa zawarta między uczestnikiem a JMM.
15. Umowa stażowa (US) – umowa zawarta między uczestnikiem, przedsiębiorstwem przyjmującym UP na
staż a JMM.

§ 3 Postanowienia ogólne
Niniejsze zasady określają przepisy dotyczące rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie pod nazwą „Z
POWERem – WSPARCIE NA STARCIE!”, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku
pracy Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Projekty
konkursowe) Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu.
1.

Projekt zakłada aktywizację zawodowo-edukacyjną min. 44 z 55 młodych osób (tj. 15 do 29 r. ż.)
1
zamieszkujących powiat miechowski, krakowski, olkuski (gmina Wolbrom i Trzyciąż) oraz proszowicki ,
biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkolą
się (tj. nie uczestniczą lub nie uczestniczyły w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie
ostatnich 4 tygodni, tzw. młodzież NEET), spełniających łącznie wszystkie warunki formalne udziału w
Projekcie zawarte w § 4 niniejszych zasad. Kwalifikowalność Uczestnika Projektu jest potwierdzana na
etapie rekrutacji do Projektu i/lub w pierwszym dniu wsparcia.

2.

W ramach Projektu realizowane będą obligatoryjnie następujące formy wsparcia:

3.

a)

identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz poradnictwo
zawodowe z opracowanym Indywidualnym Planem Działania (średnio 9h/UP)- 55 uczestników;

b)

pośrednictwo pracy - 45 uczestników;

c)

opieka mentorska (średnio 20 godziny/UP) - 45 uczestników;

d)

szkolenia wraz z obowiązkowym egzaminem – 24 uczestników;

e)

płatne staże zawodowe (średnio 5 miesiące/UP) – 24 uczestników;

f)

dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz ze wsparciem towarzyszącym – 10
uczestników;

JMM przyjmuje, iż po zakończeniu udziału w Projekcie zatrudnienie podejmie:
a)

min. 42% osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z
niepełnosprawnościami, osoby z niskimi kwalifikacjami);

b)

min. 57% osób, które nie są w najtrudniejszej sytuacji.

4.

W ramach realizowanego Projektu podejmowane będą działania związane z zasadą równości szans, w tym
kobiet i mężczyzn.

5.

Staże i szkolenia realizowane w Projekcie będą zgodnie ze standardami wyznaczonymi dla tych usług w
Regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.15-12-010/18 i z Polskimi i Europejskimi Ramami Jakości
2
Praktyk i Staży .
§ 4 Zasady kwalifikacji uczestników

1.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie przed złożeniem dokumentów powinny zapoznać się z
niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Projektu (http://jmm.net.pl/zpwns/)i w Biurze
Projektu.

1

Zgodnie z Kodeksem cywilnym Art. 25. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego
pobytu.
2
Wymogi te powinny uwzględniać Zalecenie Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (2014/C 88/01) (http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32014H0327%2801%29)
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2.

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie powiatów: miechowskiego, krakowskiego, proszowickiego oraz
olkuskiego w sposób ciągły aż do zakwalifikowania planowanej liczby uczestników. Rekrutacja na ścieżkę
szkoleniowo-stażową odbywać się będzie w sposób ciągły. Rekrutacja na ścieżkę przedsiębiorczości: od
21.10.2019 r. do 30.11.2019 r.

3.

Kandydaci na uczestników Projektu zostaną zrekrutowani zgodnie z zasadą:

4.

5.

a)

minimum 60% - NEET;

b)

minimum 10% - osoby z niepełnosprawnościami ( w tym 5% z co najmniej umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności);

c)

minimum 60% - uczestników to kobiety;

d)

minimum 60% - wykształcenie max. ISCED 3;

e)

minimum 60% - mieszkańcy obszarów wiejskich poza ZIT;

f)

minimum 30% - rodzice chcący powrócić do pracy po przerwie związanej opieką nad dzieckiem;

I etap rekrutacji polega na spełnieniu przez Kandydata kryteriów formalnych, o których mowa w niniejszym
3
paragrafie i §3 oraz na złożeniu podpisanego kompletu dokumentacji tj.:
4

a)

wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (tj. urzędowe zaświadczenia i/lub
oświadczenia potwierdzające swój status na rynku pracy i (nie-)spełnianie kryteriów premiujących w
Projekcie, o których mowa w pkt 5) – załącznik nr 1 do Regulaminu,

b)

podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3 do
Regulaminu,

c)

podpisane oświadczenia uczestnika Projektu – załącznik nr 4 do Regulaminu,

d)

test kwalifikacyjny – załącznik nr 5 do Regulaminu,

Tworzenie właściwych list rekrutacyjnych oraz rezerwowych odbywać się będzie z uwzględnieniem
kryteriów strategicznych określonych we wniosku o dofinansowanie tzw. kryteriów premiujących:
a)

Kryterium płci: KOBIETA otrzymuje: +5 pkt

b)

Kryterium wykształcenia: Kandydat za posiadane wykształcenie otrzyma:

c)



wykształcenie średnie +1 pkt



wykształcenie ponadgimnazjalne +1 pkt



gimnazjalne + 2 pkt



podstawowe i niższe +3 pkt

Kryterium dot. statusu na rynku pracy:


d)

e)

bierny zawodowo +10 pkt

Kryterium dochodowe: Kandydat, którego miesięczne dochody w gospodarstwie domowym nie
5
przekraczają :


dla osoby samotnie gospodarującej - 634 zł +10 pkt



dla osoby w rodzinie - 514 zł +10 pkt

Kryterium udziału w projekcie CT9 w RPO (osoby, które brały udział w projekcie w ramach 9. Osi
Priorytetowej Region spójny społecznie) + 5 pkt

O przejściu do drugiego etapu decyduje liczba punktów. W przypadku równej liczby kolejność zgłoszeń.
3

W przypadku uczestnika Projektu nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie składa jego opiekun prawny.

4

Jeżeli dotyczy.

5

Odmowa podania informacji nie dyskwalifikuje Kandydata z udziału w projekcie, jedynie może ograniczyć liczbę punktów do uzyskania podczas
rekrutacji
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6.

II etap rekrutacji polega na przeprowadzeniu rozmowy rekrutacyjnej z mentorem i/lub doradcą
zawodowym w celu analizy predyspozycji zawodowych i społecznych, motywacji, determinacji udziału w
projekcie, gotowości do zatrudnienia. Następuje identyfikacja ryzyka wykluczającego pełne zrealizowanie
programu

7.

Punkty przyznane Kandydatom podczas I etapu i II etapu ulegają zsumowaniu.

8.

Komisja rekrutacyjna w oparciu o przyznaną punktację ustali dla poszczególnych grup listy podstawowe
oraz rezerwowe (w kolejności od największej liczby punktów).

9.

W przypadku wyczerpania limitu miejsc w danej fazie procesu rekrutacji zostanie sporządzona rezerwowa
lista osób, które będą miały pierwszeństwo udziału w kolejnej fazie rekrutacji.

10. Uczestnik potwierdza prawdziwość danych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych dotyczących jego
osoby (formularz zgłoszeniowy) w dniu złożenia dokumentów zgłoszeniowych oraz w pierwszym dniu
wsparcia udzielonego z Projektu (załącznik nr 6).
11. Nabór na szkolenia ma charakter otwarty i powszechny dla wszystkich zainteresowanych.
12. Proces rekrutacji przebiegać będzie zgodnie z zasadą równego traktowania płci odnosząca się do równości
szans, praw, korzyści, płci.
13. Kobiety i osoby z niepełnosprawnościami mają pierwszeństwo do uczestnictwa w Projekcie. W przypadku
jednoczesnego zgłoszenia i zakwalifikowania większej ilości osób, niż przewidziano miejsc, w pierwszej
kolejności na listę uczestników wpisywane będą kobiety i/lub osoby z niepełnosprawnościami, a mężczyźni
i/lub osoby pełnosprawne na pozostałe wolne miejsca.
14. W przypadku, gdy Kandydat dostarczy niekompletne lub niewłaściwie
zgłoszeniowe, nie zostaną one przyjęte.

wypełnione

dokumenty

15. Złożone przez Kandydata na uczestnika dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.
16. Każdy Kandydat na uczestnika Projektu zostanie powiadomiony telefonicznie/mailowo/osobiście o
zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie, terminie i miejscu rozpoczęcia danej formy wsparcia.
17. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest zawarcie umowy na udział w Projekcie między uczestnikiem a
JMM.
18. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
19. W ramach Projektu JMM zapewnia:


wykwalifikowaną kadrę doradców/pośredników/trenerów/mentorów,



organizację płatnych szkoleń, w tym refundację kosztów dojazdu na szkolenia, które będą
organizowane poza miejscem zamieszkania uczestnika, zwrot kosztów nad osobą zależną,

6

7

20. organizację płatnych staży, w tym wypłata refundację kosztów dojazdu do/z miejsca odbywania stażu ,
zwrot kosztów nad osobą zależną. Informacje o datach rozpoczęcia poszczególnych form wsparcia, wzory
dokumentów do wypełnienia będą dostępne w:
Biurze Projektu:
ul. Zawierciańska 6/5, 32-310 Klucze
e mail: power141@jmm.net.pl
tel. 570 008 290, 791 332 900
oraz

na podstronie internetowej Projektu http://jmm.net.pl/zpwns/

21. Komplet dokumentów w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem powinny zostać
przesłane/dostarczone na adres Biura Projektu najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia.
22. Komisja rekrutacyjna w składzie (kierownik projektu, doradca zawodowy, mentor) będzie weryfikować
przesłane przez uczestników dokumenty. W przypadku negatywnej weryfikacji przesłanych dokumentów tj.

6

Wniosek o refundację kosztów dojazdu na szkolenie lub staż oraz zwrot kosztów nad osobą zależną będzie dostępny w Biurze Projektu lub do
pobrania ze strony www projektu.
7
Jw.
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nie spełnienia przez uczestnika warunków objęcia ich wsparciem, JMM nie zawrze z uczestnikiem umowy,
a tym samym nie udzieli wsparcia z Projektu.
§ 5 Prawa i obowiązki uczestnika Projektu
1.

2.

Uczestnik Projektu ma prawo do:
a)

udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

b)

otrzymania stypendium za okres odbywania stażu w kwocie 1033,70 zł netto . Od tego stypendium
JMM opłacać będzie składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz wypadkowe (stypendium nie
będzie naliczane za udział w IPD, indywidualnym poradnictwie zawodowym, mentoringu oraz
pośrednictwie pracy),

c)

przystąpienia do egzaminu potwierdzającego nabycie kwalifikacji z zastrzeżeniem, iż Projekt pokrywa
koszty pierwszego podejścia do egzaminu,

d)

otrzymania zaświadczenia od Instytucji Szkoleniowej o ukończonym szkoleniu i uzyskanych
kwalifikacjach zawodowych,

e)

bezpłatnych badań lekarskich potwierdzających zdolność do odbycia stażu wykonanych przez
lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania od JMM,

f)

otrzymania zaświadczenia o odbyciu stażu,

g)

otrzymania stypendium szkoleniowego w czasie szkoleń zawodowych w wysokości 8,84 zł brutto (6,89
zł netto) za jedną godzinę udziału w szkoleniu (stypendium szkoleniowe jest wypłacane na podstawie
listy obecności w terminie 14 dni od dnia otrzymania listy obecności) zgłaszania uwag dotyczących
poszczególnych form wsparcia oraz innych spraw organizacyjnych bezpośrednio JMM, trenerowi bądź
innym członkom zespołu Projektowego, a w szczególności Kierownikowi Projektu,

h)

refundacji kosztów dojazdu do miejsca szkolenia i stażu.
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Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
a)

zapoznania się i przestrzegania zasad udziału w Projekcie wynikających z niniejszego Regulaminu i
umów wewnątrz Projektowych (UP lub US),

b)

aktywnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanych w Indywidualnym Planie Działania (IPD)
formach wsparcia, stosowania się do zaleceń pracowników Projektu, aktywnego uczestnictwa w
opracowywaniu IPD i poszukiwaniu pracy, stawiania się na umówione rozmowy rekrutacyjne,

c)

odbywania wynikających z Projektu i IPD form wsparcia zgodnie z przewidzianym harmonogramem
(mentoring, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, staż),

d)

wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych, testów psychologicznych i innych dokumentów
niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu oraz monitorowania wskaźników kluczowych zawartych
w PO WER 2014-2020 i stworzenia wspólnie z doradcą Indywidualnego Planu Działania,

e)

potwierdzania uczestnictwa w wybranych formach wsparcia swoim podpisem na listach obecności i
innych dokumentach stosowanych w Projekcie,

f)

współpracy i stałego kontaktu z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, mentorem,

g)

przystąpienia do egzaminu po ukończeniu szkolenia,

h)

niezwłocznego informowania o zmianach danych osobowych, kontaktowych i innych danych
przedstawionych na dokumentach zgłoszeniowych do Projektu oraz o wszystkich zdarzeniach
mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie,

i)

dostarczenia do JMM, w terminach ustalonych w umowie stażowej, listy obecności, sprawozdania z
przebiegu stażu i opinii pracodawcy, u którego odbywał staż oraz innych dokumentów wymaganych
przez JMM w trakcie trwania Projektu,

8 Stypendium stażowe wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z
uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust. 6 w/w ustawy.
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j)

k)

l)

wypełnienia i przekazania do Biura Projektu do 4 tygodni od zakończenia udziału w Projekcie
oświadczenia, który stanowi Załącznik nr 7, w oparciu o którą będą zbierane informacje nt. sytuacji
uczestnika dot.:


statusu na rynku pracy (pracujący – kopia umowy, bezrobotny – zaświadczenie z PUP, bierny
zawodowo – oświadczenie),



otrzymania oferty pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu (kopie
ofert pracy, maili, ofert itp.),



podjęcia kształcenia lub szkolenia (kopie umów szkoleniowych itp.),



uzyskania kwalifikacji (kopie certyfikatów/zaświadczeń itp.),



podjęcia zatrudnienia (wymagana kserokopia umowy).

W przypadku podjęcia zatrudnienia dostarczenia do 3 miesięcy od zakończenia przez uczestnika
udziału
w Projekcie do Biura Projektu:


umowy o pracę na minimum 1/2 etatu,



zaświadczenia z CEiDG o podjęciu działalności gospodarczej oraz dowodu opłacenia ZUS przez
minimum 3 m-ce.

Uczestnik Projektu ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. W
związku
z
tym,
w przypadku złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, JMM przysługuje od uczestnika Projektu
roszczenie w drodze powództwa cywilnego.

§ 6 Zasady rezygnacji, przerwania lub zakończenia udziału w Projekcie
1.

Rezygnacja UP z udziału w Projekcie przed zakończeniem udziału w przewidzianych dla niego w IPD
formach wsparcia wiąże się z konsekwencjami finansowymi w postaci zwrotu kosztów poniesionych w
związku z jego dotychczasowym udziałem w Projekcie.

2.

Wyjątkiem od powyższych zasad jest sytuacja, w której wyłoniony w procesie rekrutacji uczestnik rezygnuje
z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia.

3.

Uczestnik Projektu ma prawo do 20% nieobecności wyłącznie na zajęciach w ramach szkoleń.

4.

Wszelkie inne nieobecności wymagają uzasadnienia i usprawiedliwienia w terminie do 7 dni od momentu
ich wystąpienia. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub problemami zdrowotnymi,
uczestnik Projektu zobowiązany jest do dostarczenia do Biura Projektu zwolnienia lekarskiego.

5.

W pozostałych przypadkach uczestnik poproszony zostanie o złożenie stosownego oświadczenia.

6.

Wcześniejsze wyjścia z zajęć lub spóźnienia również będą wymagały złożenia przez uczestnika Projektu
stosownego wyjaśnienia.

7.

Przekroczenie określonego limitu nieobecności jest równoznaczne z rezygnacją uczestnika Projektu z
dalszego uczestnictwa w Projekcie i będzie się wiązało z konsekwencjami finansowymi, o których mowa w
§ 6 pkt. 1.

8.

W przypadkach o którym mowa w punktach 1 i 7 niniejszego paragrafu oraz rezygnacji z uczestnictwa w
Projekcie z innych powodów uczestnik Projektu zobowiązany jest do zwrotu na rachunek bankowy
wskazany przez JMM całkowitych kosztów poniesionych w związku z jego dotychczasowym udziałem w
Projekcie.

9.

JMM zastrzega sobie prawo do skreślenia UP z listy uczestników, w przypadkach rażącego naruszenia
porządku organizacyjnego, a w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego
uczestnika szkolenia, trenera, pracownika Projektu, doradcy, mentora, pośrednika, udowodnionego aktu
kradzieży lub wandalizmu. Skreślenie z listy uczestników z wyżej wymienionych przyczyn zobowiązuje
uczestnika do wniesienia opłaty stanowiącej do 100% wartości wszystkich świadczeń otrzymanych przez
niego w ramach Projektu w terminie 14 dni od decyzji o skreśleniu uczestnika.

10. Zwrot kosztów (kara umowna) wyliczany jest indywidualnie i jest sumą:
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całkowitego kosztu uczestnictwa w szkoleniu i/lub stażu, z którego UP skorzystał w ramach Projektu od
początku trwania Projektu do momentu przerwania,



oraz kosztu dodatkowych świadczeń (np. usługi doradcze) otrzymanych przez UP do momentu
przerwania udziału w Projekcie.

11. Zakończenie uczestnictwa w Projekcie oznacza skorzystanie ze wszystkich form wsparcia przewidzianych
w ścieżce uczestnictwa (tj. doradztwo wraz ze szkoleniem i/lub stażem). Dodatkowo ukończenie szkolenia
i/lub stażu zostanie poparte odpowiednim dokumentem potwierdzającym nabycie odpowiednich
kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
12. Rezygnacja z udziału w Projekcie jest usprawiedliwiona w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej skutkiem czego jest zakończenie udziału w
Projekcie. Uczestnik jest wówczas zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia do JMM kopii stosownej
umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

§ 7 Postanowienia końcowe
9

1.

Kandydat jest zobowiązany złożyć oświadczenie , którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

2.

Z chwilą przystąpienia do Projektu każdy uczestnik Projektu będący osobą fizyczną przedłoży JMM
oświadczenie o przyjęciu przez niego do wiadomości informacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
10
ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.) .

3.

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia wynikające z Umowy o dofinansowanie
Projektu nr POWR.01.02.01-12-0141/19-00 oraz obowiązujące wytyczne i zasady w zakresie realizacji
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

4.

JMM zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku, gdyby było to
konieczne z uwagi na zmianę warunków realizacji Projektu, a także w przypadku pisemnego zalecenia
wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji Pośredniczącej.

5.

O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia i uczestnictwa w Projekcie uczestnicy
zostaną indywidualnie poinformowani przez JMM telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
JMM zamieści również odpowiednie informacje na podstronie internetowej Projektu.

6.

Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w Regulaminie należy
do kompetencji Kierownika Projektu.

7.

Decyzje Kierownika Projektu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

8.

Integralną część Regulaminu stanowią Załączniki 1-13.

9.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.10.2019 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.

REKRUTACJA NA ŚCIEŻKĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
§ 8 Zasady rekrutacji - nabór i ocena formalna formularzy (etap I)
1.
2.
3.
4.

9

Warunkiem przystąpienia do projektu będzie złożenie dokumentów rekrutacyjnych (formularza
zgłoszeniowego wraz z załącznikami) w określonym terminie.
Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane w Biurze Projektu (ul. Zawierciańska 6/5, 32-310 Klucze) w
terminie od 21.10.2019 do 30.11.2019 w godzinach od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.
Nie będą rozpatrywane formularze zgłoszeniowe, które wpłyną do Biura Projektu przed wyznaczonym
terminem naboru oraz po jego zakończeniu.
W przypadku gdy liczba napływających zgłoszeń przewyższy dwukrotność wolnych miejsc w projekcie tj. 28
zgłoszeń, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia naboru. W momencie
osiągnięcia
dwukrotność
zgłoszeń
Beneficjent
zamieszcza
informację
o tym fakcie na stronie internetowej, jednak nabór formularzy potrwa do godz. 15:00 dnia następnego
(roboczego), w którym osiągnięto limit.

W przypadku uczestnika Projektu nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie składa jego opiekun prawny.
Jw.

10
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5.
6.

7.

8.

W przypadku wpłynięcia w terminie wskazanym w ust. 2 mniejszej liczby niż 2 krotność, ale pozwalającej
na wyłonienie grup określonych w § 8 ust. 3 rekrutacja zostanie zamknięta.
W przypadku braku wystarczającej liczby kandydatów Beneficjent może przeprowadzić nabór uzupełniający
za zgodą IP z uwzględnieniem wybranej grupy. Informacja o dodatkowym naborze zostanie umieszczona
na stronie internetowej Beneficjenta oraz w siedzibie Biura Projektu.
Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami dostępny będzie na stronie internetowej Beneficjanta.
Formularz wraz z załącznikami należy wypełnić elektronicznie, w języku polskim (preferowane czcionki to
Times New Roman, Arial lub Calibri o rozmiarze nie mniejszym niż 10 pkt.) lub odręcznie w sposób
czytelny (UWAGA: w sposób czytelny oznacza wyłącznie drukowanymi literami). W formularzu
zgłoszeniowym muszą być wypełnione wszystkie rubryki. W punktach, które nie dotyczą kandydata należy
wpisać „nie dotyczy”.
Formularz zgłoszeniowy oraz załączniki (w 1 egzemplarzu) należy własnoręcznie podpisać, trwale spiąć i
dostarczyć do Biura Projektu, w zaklejonej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Imię i Nazwisko Kandydata
Adres zamieszkania

JMM Mariusz Lewandowski
BIURO PROJEKTU
Z POWERem – WSPARCIE NA STARCIE!
UL. ZAWIERCIAŃSKA 6/5
32-310 KLUCZE

Dokumenty rekrutacyjne do projektu „Z POWERem – WSPARCIE NA STARCIE!”

* niewłaściwe skreślić
9.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:



bezpośrednio w Biurze Projektu przy założeniu że jedna osoba może złożyć tylko jeden formularz
zgłoszeniowy,



za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera na adres: Biuro Projektu „Z POWERem – WSPARCIE
NA STARCIE!”, ul. Zawierciańska 6/5, 32-310 Klucze,



za pośrednictwem poczty elektronicznej (oryginał należy dostarczyć lub przesłać pocztą tradycyjną
maksymalnie do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie.

10. O przyjęciu decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu. Zgłoszenia wpływające za
pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera oraz pocztą elektroniczną będą rejestrowane na bieżąco.
Odpowiedzialność za dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych w terminie spoczywa na osobie
Dokumenty
rekrutacyjne
do wprojektu
zainteresowanej
udziałem
projekcie.„ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!”
w ramach Działania 5.7 RPO WP 2014-2020

UWAGA: Jedna osoba może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy.
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11. Kandydaci zainteresowani udziałem w projekcie do wypełnionego formularza zgłoszeniowego są
zobowiązani dołączyć następujące dokumenty:
a)

oświadczenie o spełnianiu wymogów kwalifikacyjnych do udziału w Projekcie – Załącznik Nr 1 do
Formularza zgłoszeniowego,

b)

Oświadczenie Kandydata / Uczestnika Projektu w odniesieniu do zbiorów: Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych Projekcie – Załącznik Nr 2 do
Regulaminu udziału w projekcie,

c)

kserokopię aktualnego
orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia
potwierdzającego posiadanie statusu osoby z niepełnosprawnością, gdzie za osoby niepełnosprawne
uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511, z późn.
zm.), 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.).
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12. Formularz zgłoszeniowy zostanie oceniony pod względem formalnym w oparciu o kartę oceny formalnej –
Załącznik nr 11 do Regulaminu udziału w projekcie. Oceny formalnej dokonują pracownicy Biura Projektu.
13. Dokumenty rekrutacyjne niekompletne lub zawierające uchybienia formalne podlegają uzupełnieniu (za
wyjątkiem przypadków opisanych w pkt. 14 niniejszego paragrafu). Kandydat lub Kandydatka mają
możliwość jednorazowego uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych w terminie 3 dni (roboczych) od dnia
wysłania informacji wzywającej do uzupełnienia braków formalnych. Informacje o wymaganych
uzupełnieniach, będą przesyłane w formie pisemnej (z załączeniem skanu pisma o zakresie uzupełnień) za
pomocą poczty elektronicznej (z opcją potwierdzenia odczytu wiadomości) na adres wskazany w
formularzu zgłoszeniowym.
UWAGA: Kandydaci podając dane kontaktowe w Formularzu zgłoszeniowym winni mieć na uwadze
wskazanie danych umożliwiających szybki i skuteczny kontakt ze strony Biura Projektu.
Uzupełnienie możliwe jest jedynie w przypadku wystąpienia następujących uchybień/braków:


niewypełnione pola w formularzu,



niewypełnione pola w oświadczeniach stanowiących załączniki do formularza,



brak któregoś z wymaganych załączników/oświadczeń,



brak podpisu na wymaganych oświadczeniach.

UWAGA: W przypadku braku dostarczenia uzupełnień w terminie, bądź nieprawidłowego uzupełnienia,
formularze zgłoszeniowe będą odrzucane z przyczyn formalnych.
14. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych w sytuacji gdy:


formularz zgłoszeniowy zostanie przygotowany w oparciu o niestandardowy formularz zgłoszeniowy,



formularz zgłoszeniowy zostanie wypełniony odręcznie w sposób nieczytelny (tj. nie został wypełniony
drukowanymi literami),



dokumenty rekrutacyjne wskazywać będą, iż Kandydat/ Kandydatka nie spełnia warunków opisanych w
§ 2 pkt 1.

15. Zarówno na etapie wypełniania formularza zgłoszeniowego, jak i w chwili jego składania, nie przewiduje się
żadnych konsultacji merytorycznych. Formularz zgłoszeniowy nie podlega jakiejkolwiek wstępnej weryfikacji
pod względem formalnym na etapie jego przyjmowania.
16. Pomoc w wypełnienia formularza przewidziana jest jedynie dla osób z niepełnosprawnością, pod
warunkiem wcześniejszego zgłoszenia przez Kandydata/Kandydatkę chęci skorzystania z pomocy
asystenta w tym zakresie.
17. Wyniki oceny formalnej zostaną umieszczone na stronie internetowej Beneficjanta oraz wysłane w formie
pisemnej (z załączeniem skanu pisma o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem) za pomocą poczty
elektronicznej
(z
opcją
potwierdzenia
odczytu
wiadomości)
na
adres
wskazany
11

Za aktualny dokument uznaje się orzeczenie orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia ważny na dzień składania
dokumentów rekrutacyjnych
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w formularzu zgłoszeniowym. Uzasadnienie oceny formalnej, znajdujące się na Karcie oceny formalnej
będzie dostępne dla każdego z Kandydata /Kandydatki w Biurze Projektu.
18. Od wyników oceny formalnej przysługuje prawo odwołania złożone na piśmie w ciągu 3 dni roboczych od
dnia zamieszczenia informacji o jej wynikach na stronie Beneficjenta, które będzie powiązane z
równoległym wysłaniem informacji w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z
zapisami § 8 niniejszego regulaminu.
§ 9 Zasady rekrutacji
1.

2.
3.

Formularz zgłoszeniowy, który otrzymał pozytywną ocenę formalną podlega ocenie merytorycznej
dokonywanej przez Komisję Rekrutacyjną w oparciu o kartę oceny merytorycznej (Załącznik nr 12 do
Regulaminu udziału w projekcie) oraz rozmowy kwalifikacyjnej z Doradcą zawodowym (Załącznik nr 13 do
Regulaminu udziału w projekcie).
Każdy formularz zgłoszeniowy oceniany jest przez dwóch niezależnych Członków Komisji Rekrutacyjnej.
Liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku oceny merytorycznej i rozmowy kwalifikacyjnej jest
następująca:
Kryteria oceny

Maksymalna
liczba punktów

I. Opis planowanego przedsięwzięcia
30
w tym:
charakterystyka planowanej działalności gospodarczej ze wskazaniem głównych produktów, usług,
towarów związanych z prowadzoną działalnością, realność przedsięwzięcia

7

charakterystyka rynku, klientów i konkurencji

7

Plan finansowy planowanego przedsięwzięcia
- koszty planowanego przedsięwzięcia
- przychody planowanego przedsięwzięcia

16

II. Rozmowa kwalifikacyjna z Doradcą zawodowym
30
w tym:
Posiadane kompetencje do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej (test
kompetencyjny)

10

Posiadane doświadczenie zawodowe i/lub edukacyjne zgodne z kierunkiem planowanej
działalności gospodarczej

10

Atrakcyjność pomysłu na działalność gospodarczą, orientacja w branży oraz motywacja do
prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej (w tym utworzenie dodatkowych miejsc
pracy)

10

III. Przynależność do grup preferowanych

Max 63

kobieta

5

osoba z niepełnosprawnością

10

osoba z niepełnosprawnością – stopień umiarkowany i znaczny

20

wykształcenie ponadgimnazjalne (+1 pkt), gimnazjalne (+2 pkt), podstawowe i niższe (+3 pkt)

1-3

wcześniejszy udział w projekcie CT9 w RPO (osoby, które brały udział w projekcie w ramach 9. Osi
Priorytetowej Region spójny społecznie)

5

status osoby biernej zawodowo

10
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kryt. dochodowe (zg. z Art.8 ust. o pomocy społ.), m.in. FZ (+ 10 pkt)

10

4.

Maksymalna łączna liczba punktów do uzyskania na tym etapie rekrutacji wynosi 123 pkt (w obszarze kryterium
I, II i III).

5.

Punkty za przynależność do grypy/grup preferowanych przyznawana jest osobie, która uzyska minimum 60%
punktów w I i II kryterium oceny merytorycznej.
§ 10 Zasady rekrutacji – ocena merytoryczna i rozmowa kwalifikacyjna

1

Członek Komisji Rekrutacyjnej na karcie oceny merytorycznej wskazuje przyznaną liczbę punktów wraz z
pisemnym uzasadnieniem dotyczącym wystawionej oceny końcowej jak i ocen cząstkowych
w poszczególnych kryteriach.

2

W przypadku, gdy różnica punktowa pomiędzy ocenami dwóch Członków Komisji Rekrutacyjnej wynosi więcej
niż 30 punktów i dodatkowo jedna z ocen umożliwiałaby zakwalifikowanie się do kolejnego etapu rekrutacji,
formularz zgłoszeniowy zostanie dodatkowo oceniony przez trzeciego Członka Komisji Rekrutacyjnej, którego
ocena jest ostateczna i wiążąca.

3

Do etapu rozmów kwalifikacyjnych zakwalifikowani zostają kandydaci, którzy uzyskali minimum 60%
maksymalnej liczby punktów w I obszarze kryterium oceny (tj. 18 pkt).

4

Wyniki oceny merytorycznej II etapu rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej Beneficjenta oraz
będą dostępne w Biurze Projektu. Równolegle z opublikowaniem informacji o wynikach rekrutacji na stronie
internetowej, Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji otrzymają pisemną
informację wysłaną pocztą elektroniczną z opcją potwierdzenia odczytu wiadomości (z załączeniem skanu
pisma o wyniku oceny wraz z uzasadnieniem). Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu
rekrutacji otrzymają pisemną informację wysłaną drogą elektroniczną z opcją potwierdzenia odczytu wiadomości
(z załączonym skanem pisma o wyniku oceny wraz z uzasadnieniem) i/lub pocztą tradycyjną.

5

Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania, złożone w formie pisemnej
w ciągu 3 dni roboczych od dnia zamieszczenia informacji o wynikach rekrutacji na stronie Beneficjenta oraz
Partnerów, zgodnie z zapisami w § 8 niniejszego regulaminu.

6

Kandydaci zakwalifikowani do rozmów kwalifikacyjnych z Doradcą Zawodowym (dalej Doradca), będą mieli
możliwość zaprezentowania (w dowolnej formie) swojego przedsięwzięcia. Przeprowadzenie rozmowy z
Doradcą umożliwi Kandydatowi bezpośrednią prezentację pomysłu na firmę, oraz umożliwi ocenę faktycznego
zaangażowania Kandydata do założenia działalności gospodarczej, a także wykazanie predyspozycji do
samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej (test kompetencyjny). Rozmowa zakończona zostanie
sporządzeniem dokumentu określającego potrzeby szkoleniowo – doradcze Kandydata/ki.

7

Doradcy będą oceniali Kandydatów na podstawie karty oceny z rozmowy kwalifikacyjnej (Załącznik nr 13 do
Regulaminu udziału w projekcie) z uwzględnieniem takich kryteriów jak: poziom motywacji do prowadzenia
firmy, atrakcyjność pomysłu, znajomość branży, zgodność prezentowanego tematu ze zgłoszeniem.
Maksymalna suma punktów możliwa do uzyskania w trakcie spotkania wynosi 30 punktów.

8

Beneficjent poinformuje (pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej) osoby zakwalifikowane do rozmów
kwalifikacyjnych, o terminie i miejscu przeprowadzenia testu kompetencyjnego oraz indywidualnej rozmowy.
Niestawienie się w wyznaczonym terminie z Doradcą oznacza rezygnację Kandydata z udziału w procedurze
rekrutacyjnej.

9

O przyjęciu do projektu decydować będzie punktacja – na liście rankingowej znajdą się Kandydaci
i Kandydatki uszeregowani wg kryterium od najwyższej liczby punktów.
§ 11 Zasady rekrutacji – wybór grupy docelowej

1.

Beneficjent po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych w oparciu o wyniki prac Komisji Rekrutacyjnej
Doradcy Zawodowego utworzy:

i



listę 14 Uczestników zakwalifikowanych do udziału w Projekcie (lista rankingowa uszeregowana
w oparciu o uzyskany wynik punktowy z rozmów kwalifikacyjnych z Doradcą, z zachowaniem limitów
miejsc określonych w § 4 pkt 3);



listę 14 Uczestników zakwalifikowanych do udziału w Projekcie, sporządzoną po rozpatrzeniu odwołań;
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listę Kandydatów niezakwalifikowanych do udziału w Projekcie;



listę rezerwową Kandydatów do udziału w Projekcie tj. listę Kandydatów, którzy nie zostali
zakwalifikowani na listę rankingową. Posiadają oni prawo do udziału w Projekcie w przypadku
rezygnacji, wykluczenia lub niespełnienia warunków przez osoby znajdujące się na liście rankingowej. O
kolejności włączenia Kandydatów z listy rezerwowej decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów,
przy uwzględnieniu warunku, że z listy rezerwowej może wejść Kandydat, który zapewni spełnienie
wskaźników założonych w Projekcie tj.: posiada status na rynku pracy osoby, która zrezygnowała z
udziału w Projekcie, bądź nie dopełniła warunków niniejszego Regulaminu. Lista rezerwowa liczyć
będzie do 5 miejsc.

2.

Listy wskazane w pkt. 1 dostępne będą w Regionalnym Biurze Projektu oraz na stronie internetowej
Beneficjenta (www.jmm.net.pl).

3.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie mają prawo do wniesienia pisemnego
odwołania w ciągu 4 dni roboczych od dnia zamieszczenia informacji o wynikach rekrutacji na stronie
internetowej Beneficjenta z równoległym wysłaniem pisemnej informacji wysłanej drogą elektroniczną z opcją
potwierdzenia
odczytu
wiadomości
(z
załączeniem
skanu
pisma
o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem) zgodnie z zapisami w § 12 niniejszego regulaminu.

4.

Każdorazowo równolegle z opublikowaniem informacji o wynikach rekrutacji na stronie internetowej,
Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie otrzymają pisemną informację o wyniku
oceny po etapie rozmów kwalifikacyjnych wysłaną drogą elektroniczną z opcją potwierdzenia odczytu
wiadomości (z załączeniem skanu pisma o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem) i pocztą tradycyjną.
Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie po rozmowie kwalifikacyjnej otrzymają
pisemną informację wysłaną drogą elektroniczną z opcją potwierdzenia odczytu wiadomości (z załączeniem
skanu pisma o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem).

5.

Złożone przez Kandydata dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.

6.

Kandydat do projektu będzie miał zapewniony wgląd do swojej karty oraz jej oceny z zastrzeżeniem
ograniczeń wynikających z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z
późn. zm.).
§ 12 Procedura odwoławcza

1.

Kandydatowi, w terminie określonym przez Beneficjenta przysługuje prawo do jednokrotnego złożenia
odwołania od negatywnej decyzji na każdym etapie rekrutacji.

2.

Odwołanie należy złożyć pisemnie (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Biurze Projektu, z
zachowaniem terminu określonego w piśmie kierowanym do Kandydata (liczy się faktyczna data wpływu
pisma do Beneficjenta).

3.

Przewiduje się możliwość złożenia odwołania od negatywnej decyzji w przypadku:


odrzucenia formularza
(po I etapie);

zgłoszeniowego



odrzucenia formularza zgłoszeniowego ze względu
w trakcie oceny merytorycznej (po II etapie rekrutacji);



braku uzyskania wymaganej liczby 36 punktów (po rozmowie z Doradcą) warunkującej zakwalifikowanie
do udziału w Projekcie;
zawierać

dane

ze

względu

Kandydata

oraz

na
na

nie
nie

spełnienie
uzyskanie

przyczynę

jego

kryteriów formalnych
minimum

składania

18

pkt.

4.

Odwołanie
musi
z uzasadnieniem.

wraz

5.

Zmiana decyzji Komisji Rekrutacyjnej (po II etapie i rozmowach z Doradcą) jest możliwa jedynie w przypadku
gdy Kandydat dowiedzie, iż Komisja Rekrutacyjna podejmując swoje decyzje, nie uwzględniła znajdujących
się w dokumentach rekrutacyjnych informacji, które mogłyby znacząco zmienić ocenę Kandydata.

6.

Beneficjent wraz z Komisją Rekrutacyjną (w przypadku odwołania od negatywnej oceny po II etapie i
rozmowie kwalifikacyjnej z Doradcą weryfikacji oceny dokonuje Członek Komisji nie dokonujący poprzedniej
oceny) ma obowiązek rozpatrzenia odwołania w terminie 5 dni roboczych od dnia jego wpłynięcia. Decyzja
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zawarta w kierowanym do Kandydata piśmie (sporządzanym niezwłocznie po rozpatrzeniu sprawy) jest
ostateczna i wiążąca.
§ 13 Wsparcie szkoleniowo-doradcze
1.

Wsparcie szkoleniowo-doradcze składa się z wsparcia obowiązkowego oraz uzupełniającego.

2.

Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze będzie udzielane Uczestnikowi Projektu na podstawie Umowy o
świadczenie usług szkoleniowo-doradczych zawartej z JMM Mariusz Lewandowski w momencie
zakwalifikowania do Projektu (nie później niż do momentu zarejestrowania działalności gospodarczej).

3.

Wsparcie szkoleniowo-doradcze zostało podzielone na dwie części:
a)
b)

część obowiązkowa składająca się z cyklu szkoleń (64 godziny) oraz
indywidualnego doradztwa podstawowego obejmującego 10 godzin.

Obowiązkowy blok szkoleniowy obejmuje następujący m.in. następujący zakres tematyczny:

4.

podstawy przedsiębiorczości i rachunkowości
podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rozliczenia z ZUS
podstawy prawa podatkowego i rozliczenia z US
podstawy marketingu
sporządzanie Biznes Planu
podstawy prawa cywilnego
BHP w firmie









Uczestnik zobowiązany jest do:

5.


punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach



każdorazowego potwierdzania uczestnictwa na liście obecności (w przypadku szkoleń) oraz na formularzu
wykonania usługi doradczej w trakcie korzystania z doradztwa



wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych



potwierdzania odbioru materiałów dydaktycznych



przestrzegania Regulaminu udziału w Projekcie

5.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu części szkoleniowo-doradczej jest udział w min. 80% zajęć
szkoleniowych. Przekroczenie progu dopuszczalnej absencji na szkoleniach spowoduje skreślenie z listy
Uczestników Projektu bez możliwości odwołania.

6.

Założenie działalności gospodarczej przez Uczestników nastąpi po rozpatrzeniu wniosku przez KOW i
przyznaniu dotacji

7.

Działalność gospodarcza musi być zarejestrowana na terenie województwa małopolskiego, a profil zakładanej
działalności musi być zbieżny z opisem pomysłu na biznes zawartym w formularzu zgłoszeniowym.
§ 14 Wsparcie finansowe

8.

Szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty wsparcia finansowego są uregulowane w „Regulaminie
przyznawania środków finansowych”.
§ 15 Informacje dodatkowe

1.

Uczestnikom przysługuje zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

2.

Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie jest możliwy na podstawie:



3.

oświadczenia i biletów z jednego dnia szkoleniowego w obie strony dla osób dojeżdżających
środkami komunikacji publicznej;
oświadczenia i kserokopii prawa jazdy dla osób dojeżdżających samochodem;

Refundacja kosztów związanych z przejazdem samochodem własnym lub użyczonym jest możliwa do
wysokości ceny biletu (II klasy) transportu publicznego i przysługuje jedynie w dni obecności Uczestnika na
szkoleniach weryfikowane na podstawie listy obecności.
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4.

Wzory oświadczeń niezbędnych do ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu wraz z Regulaminem zostaną
udostępnione na stronie internetowej Beneficjenta oraz w Biurze Projektu.
§ 16 Postanowienia końcowe

1.

Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Beneficjenta w porozumieniu w IP.

2.

Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych, wytycznych dotyczących
Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Projekty
konkursowe) Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz zmianach prawa w zakresie dotyczącym
niniejszego Projektu.

3.

Beneficjent zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w
życie z dniem opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Beneficjenta po uprzednim
zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą..

4.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 25.11.2019 r.

Zatwierdzam 25.11.2019 r.
MARIUSZ LEWANDOWSKI
Właściciel
JMM Mariusz Lewandowski

Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 – formularz zgłoszeniowy – działalność gospodarcza
Załącznik nr 3 –oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
Załącznik nr 4 – oświadczenie Uczestnika Projektu,
Załącznik nr 5 – test kwalifikacyjny,
Załącznik nr 6 – oświadczenie uczestnika Projektu (aktualność danych)
Załącznik nr 7 – oświadczenie uczestnika projektu nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie
Załącznik nr 8 – oświadczenie rodzica chcącego powrócić na rynek pracy
Załącznik nr 9 – oświadczenie uczestnika projektu o sytuacji na rynku pracy
Załącznik nr 10 – lista gmin DEGURBA 3 poza ZIT
Załącznik nr 11 – wzór karty oceny formalnej formularza zgłoszeniowego – działalność gospodarcza
Załącznik nr 12– wzór karty oceny merytorycznej formularza zgłoszeniowego – działalność gospodarcza
Załącznik nr 13 – wzór karty oceny rozmowy z doradcą zawodowym – działalność gospodarcza
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