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REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE 

"Kierunek – skuteczna integracja” 

nr RPDS.09.01.01-02-0060/19 
 

§ 1 

Informacje o projekcie 

1. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014–2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna 

integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. 

2. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. przez Sudecki Instytut Rozwoju 

Regionalnego z siedzibą w Świdnicy. 

3. Celem projektu jest aktywna integracja 90 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym z województwa dolnośląskiego poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do 

zatrudnienia. 

4. Biuro Projektu znajduje się przy ul. Długiej 6, 58-100 Świdnica, czynne w dni robocze  

w godzinach 8.00-16.00 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. 

5. Projekt obejmuje swoim zasięgiem województwo dolnośląskie.  

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pt. „Kierunek – skuteczna integracja”. 

2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Projektu: www.sirr.pl oraz w Biurze Projektu.  

3. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należą do kompetencji 

Projektodawcy.  

§ 3 

Słownik pojęć 

Projekt – Kierunek – skuteczna integracja realizowany jest w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 9 Włączenie 

społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy 

horyzontalne 

Projektodawca/Wnioskodawca/Organizator – Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego 58-100 

Świdnica, ul. Długa 6. 

Beneficjent Ostateczny (BO) – ostateczny odbiorca wsparcia oferowanego w ramach projektu 

pn. „Kierunek – skuteczna integracja”, uczestnik/czka projektu, tj. osoba zagrożona ubóstwem 
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lub wykluczeniem społecznym, osoba pozostające bez zatrudnienia wymagające w pierwszej 

kolejności aktywizacji społecznej, osoba z otoczenia osób wykluczonych bądź zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla 

udzielenia wsparcia dla osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętej 

wsparciem w ramach projektu). 

Biuro Projektu - wydzielone do realizacji Projektu, mieszczące się przy ul. Długa 6, 58-100 

Świdnica, województwo dolnośląskie, tel.: 74 660 62 72 lub 786 230 564, w którym będą 

przyjmowane dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane informacje na temat realizacji Projektu 

osobom zainteresowanym udziałem w Projekcie oraz BO.  

Czas realizacji projektu - 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. 

Dzień przystąpienia/rozpoczęcia udziału w Projekcie - dzień podpisania Umowy szkoleniowo - 

doradczej do projektu: „Kierunek – skuteczna integracja”. Umowa podpisywana jest wyłącznie 

przez osoby zakwalifikowane do Projektu po zakończeniu procesu rekrutacji. 

Instytucja Pośrednicząca (IP) - instytucja nadzorująca prawidłową realizację Projektu oraz przyznająca 

środki na jego realizację - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 

54, 50-541 Wrocław.  

Osoby bezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące 

zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi 

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

zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby 

zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet 

jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, 

które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są 

również osobami bezrobotnymi. 

Jako osobę bezrobotną należy także traktować osobę w wieku emerytalnym (w tym osobę, która 

osiągnęła wiek emerytalny, ale nie pobiera świadczeń emerytalnych) oraz osobę pobierającą 

emeryturę lub rentę, która spełnia warunki definicji wskaźnika dot. osób bezrobotnych objętych 

wsparciem (tj. pozostaje bez pracy, jest gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukuje zatrudnienia). 

Osoby długotrwale bezrobotne - dla grupy docelowej projektu są to osoby bezrobotne 

nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy – dotyczy osób w wieku poniżej 25 lat oraz osoby 

bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – dotyczy osób w wieku 25 lat lub 

więcej. 

Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie 

pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne 

zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w 

pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu 
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macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są 

zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).  

Osoby o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 

włącznie. Osobom, które ukończyły osiem klas szkoły podstawowej na potrzeby monitorowania 

projektów współfinansowanych z EFS w perspektywie 2014-2020 należy przypisywać poziom 

wykształcenia 2 według klasyfikacji ISCED.  

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym : 

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy 

społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym1; 

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej (w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej 

na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej) lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające 

trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i 

przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich; 

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 

                                                
1 Przepisy ustawy stosuje się w szczególności do:  

1) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej,  

2) uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa 

odwykowego,  

3) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu 

terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,  

4) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,  

5) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

6) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej,  

7) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów  o pomocy 

społecznej,  

8) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  

którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie 

własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji 

powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, 

społecznym i rodzinnym. 
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na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu „Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020”; 

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile 

co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z 

niepełnosprawnością; 

h) osoby niesamodzielne; 

i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu „Wytycznych w 

zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 

2014-2020”; 

j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności; 

k) osoby korzystające z PO PŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020). 

Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego  - osoby doświadczające 

wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa powyżej. 

Osoby z niepełnosprawnością - w zakresie konkursu to osoby niepełnosprawne w rozumieniu 

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

niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 

sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. 

Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub 

więcej niepełnosprawności. 

Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – osoby spokrewnione lub 

niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspólnie 

zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla 

skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Zatrudnienie subsydiowane – forma pomocy finansowej dla pracodawcy stanowiąca zachętę 

do zatrudnienia, zakładająca redukcję kosztów ponoszonych przez niego na zatrudnienie 

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

czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne  

z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187  

z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013  

z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). Wsparcie w postaci 

zatrudnienia subsydiowanego realizowane jest na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz 
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pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego na lata 2014–2020. 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - to pomoc finansowa udzielana 

przez Projektodawcę, w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem 

na tym stanowisku uczestnika projektu. Wsparcie w postaci refundacji doposażenia i wyposażenia 

stanowiska pracy u pracodawcy jest pomocą de minimis udzielaną zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz 

pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego na lata 2014-2020. 

 

§ 4 

Udział w projekcie 

1. Z kandydatem/tką, który/a w wyniku rekrutacji został/a zakwalifikowany/a do projektu zostanie 

podpisana Umowa na świadczenie usług szkoleniowo – doradczych (stanowiąca załącznik nr 5 do 

niniejszego regulaminu). 

2. Projekt przewiduje następujące formy wsparcia: 

2.1 diagnoza - mająca na celu rozpoznanie uwarunkowań środowiskowych, sytuacji problemowej, 

zasobów, potencjału, predyspozycji, kompetencji i potrzeb Uczestnika/czki projektu w celu 

przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji. 

2.2  poradnictwo zawodowe – mające na celu analizę sytuacji Uczestnika/czki  związanej z ich 

obecną sytuacją na rynku pracy, nakreślenie jego/jej predyspozycji zawodowych, w efekcie 

opracowanie Indywidualnego Planu Działania uczestnika/czki, określającego cele zawodowe, 

alternatywy zawodowe, działania oraz terminy realizacji. Efektem spotkania będzie zawarcie 

Umowy współpracy (stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu).  

2.3 specjalistyczne poradnictwo obejmujące poradnictwo prawne, rodzinne oraz psychologiczne.  

2.4 pośrednictwo pracy – wsparcie w zakresie pomocy Uczestnikom/czkom w przygotowywaniu 

dokumentów aplikacyjnych, analizy ofert pracy, kontaktów z potencjalnymi pracodawcami; 

2.5 wsparcie ze strony trenera pracy – mające na celu m.in. analizę danego stanowiska pracy pod 

kątem specyficznych potrzeb Uczestnika/czki, wsparcie w miejscu pracy i poza nim, stałe 

monitorowanie przebiegu pracy, stałą współpracę z pracodawcą oraz rodziną i otoczeniem 

Uczestnika/czki.  

2.6 szkolenia - wsparcie będące odpowiedzią na zindywidualizowane potrzeby  

i predyspozycje wynikające z doradztwa zawodowego.  

2.7 subsydiowane zatrudnienie – wsparcie dla pracodawcy w postaci refundacji części kosztów 

poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych na 

min. 1/2 etatu uczestników - (min. 1/2 minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 
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ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia uczestnika) na okres min. 6 

miesięcy. 

2.8 wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – przewidziano możliwość przyznania 

potencjalnemu pracodawcy środków finansowych na stworzenie stanowiska pracy dla nowo 

zatrudnionego pracownika. 

3. Zatrudnienie subsydiowane odbędzie się na podstawie umowy pomiędzy Projektodawcą  

a Pracodawcami oraz na podstawie umowy o pracę zawartej pomiędzy Pracodawcą  

a uczestnikami projektu. 

4. Czas zatrudnienia subsydiowanego będzie obejmował min. 6 miesiące (warunkiem jest 

zakończenie przez Uczestnika Projektu szkolenia, przy czym umowa może być zawarta  

w trakcie trwania szkolenia). 

5. Zatrudnienie subsydiowane pozwoli Uczestnikom Projektu na wykorzystanie w praktyce wiedzy i 

umiejętności nabytych w czasie szkoleń oraz umożliwi zdobycie doświadczenia zawodowego. 

6. Wybór pracodawców będzie odbywać się w sposób ciągły. Pracodawca, który złoży wniosek o 

subsydiowane zatrudnienie wraz z niezbędnymi załącznikami, otrzyma wykaz uczestników projektu, 

których ścieżka zawodowa opracowana wspólnie z doradcą zawodowym jest zgodna ze 

stanowiskiem, na jakie jest poszukiwany pracownik.  

7. Pracodawca, po zapoznaniu się z dokumentami uczestników, zaprosi na rozmowy kwalifikacyjne 

wybrane osoby. Terminy rozmów kwalifikacyjnych ustalane będą tak aby nie kolidować z 

działaniami, w których biorą udział uczestnicy projektu. 

8. Pracodawca, który zatrudni pracownika na okres 12 miesięcy otrzyma jednorazowe wsparcie w 

postaci środków finansowych na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla nowego 

pracownika. 

9. Środki przysługiwać będą w kwocie określonej w umowie zawartej z pracodawcą. Projekt 

przewiduje refundację na poziomie średnio 18 500,00 PLN/stanowisko netto (bez względu na to czy 

pracodawca jest podatnikiem VAT czy też nie). 

10. Ostateczna wysokość wsparcia zależeć będzie od zapisów wniosków składanych przez 

pracodawców oraz przebiegu procesu ich oceny. 

11. Wzory dokumentów dotyczących zatrudnienia subsydiowanego wraz z wnioskiem  

o refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zostaną udostępnione na stronie 

internetowej www.sirr.pl. 

12. Wsparcie w postaci zatrudnienia subsydiowanego oraz refundacji doposażenia i wyposażenia 

stanowiska pracy u pracodawcy jest pomocą de minimis udzielaną zgodnie z zapisami 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie udzielania pomocy 

de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z 

Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020. 
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§ 5 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnicy projektu to 90 osób (w tym 54 kobiet i 36 mężczyzn), zamieszkujących obszar 

województwa dolnośląskiego. Są to: 

a) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym pozostające bez 

zatrudnienia, wymagające w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej;  

b) najbliższe otoczenie osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielenia wsparcia dla osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach 

projektu). 

2. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały: 

a) osoby zagrożone lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,  

b) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością 

sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z 

Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych),  

c) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz środowiska lub lokalne 

społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją 

obszarów zdegradowanych2,  

d) osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO 

PŻ).  

3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w § 5 pkt. 1 niniejszego 

Regulaminu, jest zapoznanie się z Regulaminem udziału w projekcie oraz wypełnienie i przesłanie 

pocztą tradycyjną, lub złożenie w Biurze Projektu przez uczestnika/czki wszystkich dokumentów 

wymienionych w § 6 pkt. 4. 

4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie osób z najbliższego otoczenia osób wykluczonych bądź 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (§ 5 pkt. 1b) jest: 

- podpisanie umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych wraz z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, 

- oświadczenie o byciu otoczeniem osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

5. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny. 

6. Zajęcia/formy wsparcia odbywać się będą  zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem zajęć 

w ustalonej przez Projektodawcę liczbie godzin.  

                                                
2 Obszary rewitalizowane – zob. http://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/dowiedz-sie-wiecej-o-rewitalizacji-2/ 

http://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/dowiedz-sie-wiecej-o-rewitalizacji-2/
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7. Potwierdzeniem udziału Beneficjenta Ostatecznego w projekcie jest wydane przez Organizatora 

zaświadczenie określające formę i zakres uzyskania wsparcia.   

 

§ 6 

Zasady rekrutacji 

1. Proces rekrutacji prowadzi Projektodawca projektu.  

2. Rekrutacja ma charakter jawny, otwarty i ciągły. Prowadzona jest w okresie od 01.01.2020 r. z 

zachowaniem równości szans kobiet i mężczyzn. 

3. Projektodawca uwzględnia możliwość zmiany okresu rekrutacji w okolicznościach wpływających 

na zmiany realizacji projektu. 

4. Nabór prowadzony będzie w oparciu o: 

1) Złożone w formie pisemnej dokumenty rekrutacyjne, dostępne w biurze projektu i na stronie 

internetowej www.sirr.pl, oceniane pod kątem poprawności, kompletności i kryteriów 

wskazanych w § 5 pkt. 1: 

1.1) Formularz zgłoszeniowy zawierający informacje i oświadczenia niezbędne do 

potwierdzenia kwalifikowalności do udziału w projekcie (zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik 1 do niniejszego regulaminu), 

1.2) dokumenty, potwierdzające spełnienie kryteriów uczestnictwa, tj.:  

a. zaświadczenie potwierdzające zarejestrowanie w urzędzie pracy w przypadku 

osób bezrobotnych, 

b. oświadczenie o istnieniu przesłanki związanej z zagrożeniem wykluczeniem 

społecznym i ubóstwem (stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu), wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi, w 

przypadku osób biernych zawodowo (jeśli dotyczy),  

c. kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  

lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o częściowej niezdolności  

do pracy (jeśli dotyczy), 

d. inne stosowne zaświadczenia/oświadczenia potwierdzające spełnienie 

kryteriów uczestnictwa; 

2) weryfikację merytoryczną: 

2.1)  na podstawie Karty badania predyspozycji, potrzeb i motywacji Kandydata  

        podczas spotkania z doradcą (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do   

        niniejszego regulaminu), która obejmować będzie spotkanie z doradcą . Kandydaci  

        mogą otrzymać maksymalnie 55 pkt. 

2.2) na podstawie Karty Oceny Formularza Zgłoszeniowego (zgodnie ze wzorem  

       stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu) - spełnienie kryteriów  

       rekrutacyjnych premiujących: 
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 a. +10 punktów  - kobieta 

 b. +10 punktów – Osoba z Niepełnosprawnością 

5. Ostatecznej kwalifikacji uczestników do udziału w projekcie dokona Komisja Rekrutacyjna, 

składająca się z jednego członka Komitetu Zarządzającego Projektem oraz Przedstawiciela 

Projektodawcy. 

6. Komisja Rekrutacyjna będzie brać pod uwagę (wg kolejności stosowania):  

- kryteria formalne (§ 5 pkt. 1); 

- pierwszeństwo udziału w projekcie (§ 5 pkt. 2);  

- ocena doradcy; 

- kryteria premiujące(§ 6 pkt. 4);  

- datę zgłoszenia.  

7.  Kolejność osób na liście będzie ustalana według liczby punktów otrzymanych w rekrutacji. W 

przypadku takiej samej liczby punktów, o zakwalifikowaniu zadecyduje data wpłynięcia 

formularza rekrutacyjnego.  

8.    W przypadku braku miejsc kandydat/ka zostanie wpisany/a na listę rezerwową.  

9.    Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół.  

10.  Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.  

11.  Realizator ma prawo do wezwania kandydata/tki do złożenia dodatkowych dokumentów  

       potwierdzających jego sytuację.  

12. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów we wskazanym przez pracownika zespołu 

 projektowego terminie, zgłoszenie nie podlega dalszemu procesowi rekrutacji.  

13. Po wydaniu decyzji o zakwalifikowaniu uczestników, każda osoba zostanie powiadomiona 

telefonicznie, mailowo lub listownie o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie i o terminie 

rozpoczęcia planowanych działań, w tym o wyznaczonym terminie podpisania Umowy na 

świadczenie usług szkoleniowo-doradczych (stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego 

regulaminu). 

14.  Dokumentacja zgłoszeniowa do udziału w projekcie będzie przyjmowana:  

- e-mailem na adres: integracja@sirr.pl;  

- pocztą tradycyjną na adres Biura projektu ul. Długa 6, 58-100 Świdnica;  

- osobiście w Biurze projektu przy ul. Długa 6, 58-100 Świdnica od poniedziałku do piątku w 

godzinach 8:00 - 16:00.  

15. Dokumenty niezbędne do wstępnej weryfikacji dostępne są w Biurze Projektu i na stronie 

internetowej Projektu: www.sirr.pl. 

16. Rekrutacja prowadzona będzie z zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania 

wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie przy uwzględnieniu zakazu dyskryminacji np. ze 

względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność.  

 

mailto:integracja@sirr.pl
http://www.sirr.pl/
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§ 7  

Prawa i obowiązki uczestnika projektu  

1. Za dzień rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie przyjmuje się datę podpisania Umowy na 

świadczenie usług szkoleniowo-doradczych, co będzie miało miejsce w dniu rozpoczęcia udziału w 

pierwszej formie wsparcia realizowanej w ramach Projektu. 

2. Udział w Projekcie jest bezpłatny; koszty udziału uczestników w Projekcie pokrywa Projektodawca. 

3. Każdy uczestnik projektu ma prawo do: 

3.1. uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia opisanych w § 4, pkt. 2;  

3.2. otrzymania materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, w przypadku działań,  

w których przewidziano takie materiały, 

3.3. korzystania z lunchu i serwisu kawowego oraz noclegu w przypadku działań, w 

których przewidziano lunch, serwis kawowy, noclegi, 

3.4. skorzystania z ubezpieczenia NNW podczas odbywania zajęć, w których zgodnie z 

zapisami zawartymi w projekcie przewidziano takie wsparcie, 

3.5. otrzymania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie danej formy wsparcia (po 

spełnieniu określonych warunków), 

3.6. usprawiedliwionych nieobecności spowodowanych chorobą lub ważnymi 

sytuacjami losowymi, 

3.7.  Uczestnik projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie, jeżeli rezygnacja 

jest usprawiedliw iona ważnymi powodami osobistymi. 

4. Uczestnik projektu zobowiązuje się do: 

4.1. korzystania z usług doradcy zawodowego/psychologa/pośrednika pracy/trenera 

pracy, uczestniczenia w min. 80 % zajęć w ramach obowiązkowych form wsparcia 

przewidzianych w projekcie; 

4.2. punktualnego przychodzenie na zajęcia; 

4.3. potwierdzania swojej obecności na zajęciach;  

4.4. potwierdzania własnoręcznym podpisem: odbioru materiałów dydaktycznych, 

szkoleniowych, skorzystania z lunchu, poczęstunku kawowego, noclegu  

(w przypadku działań, w których przewidziano takie wsparcie); 

4.5. wypełniania w trakcie szkoleń ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających (jeśli 

dotyczy); 

4.6. przystąpienia do egzaminów organizowanych w ramach szkoleń; 

4.7. bieżącego informowania Projektodawcę o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić 

dalszy udział uczestnika w projekcie; 

4.8. W przypadku niestosowania się do powyższych zasad i /lub rezygnacji z udziału w 

projekcie po otrzymaniu pierwszego wsparcia, bez uzasadnienia ważnych powodów 
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osobistych lub w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności powyżej 20 %, 

Organizator ma prawo skreślić uczestnika z listy uczestników projektu, a uczestnik 

zobowiązuje się do poniesienia kosztów związanych z realizacją podjętych działań w 

kwocie odpowiadającej poniesionym kosztom. Zastrzega się jednak, że 

odpowiedzialność powyższa wyłączona jest w przypadkach losowych.  

4.9.  Pkt. 4.8, nie wyklucza prawa Projektodawcy do dochodzenia roszczeń  

odszkodowawczych na zasadach ogólnych. 

4.10.  W sytuacji, o której mowa w pkt 4.8. uczestnik zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz 

Projektodawcy poniesionych kosztów związanych z udziałem uczestnika w projekcie w 

terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnego wezwania przesłanego listem poleconym na 

wskazany w Formularzu zgłoszeniowym adres  zamieszkania. Koszty będą zwracane na 

wskazany przez Projektodawcę nr rachunku bankowego. 

 

§ 8  

Prawa i obowiązki Projektodawcy  

1. Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników projektu  

w następujących przypadkach: 

1.1. naruszenia przez uczestnika postanowień Regulaminu, 

1.2.  rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas zajęć, 

1.3. opuszczenia przez uczestnika bez usprawiedliwienia ponad 20% czasu (godzin) zajęć. 

2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do oceny istnienia przesłanek, o których mowa wyżej, 

uzasadniających rezygnację uczestnika projektu poprzez żądanie od uczestnika przedstawienia 

stosownych dokumentów potwierdzających te okoliczności w szczególności: zaświadczenia 

lekarskiego, umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej itp.  

3. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie na warunkach innych niż określone w § 7, pkt. 3.7, 

lub który został skreślony z listy Uczestników przez Organizatora z powodów o których mowa w § 8, 

pkt. 1, jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z udziałem 

uczestnika w Projekcie.  

4. W indywidualnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia Uczestnika  

z obowiązku zwrotu poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z udziałem uczestnika w 

Projekcie w całości lub odpowiedniej części.  

5. Do obowiązków Organizatora należy:  

5.1. Zapewnienie specjalistów doradców/trenerów z odpowiednim przygotowaniem dydaktycznym 

do przeprowadzenia doradztwa/szkoleń;  

5.2. Zapewnienie materiałów dydaktycznych/szkoleniowych podczas doradztwa, poradnictwa 

zawodowego oraz szkoleń;  

5.3. Zapewnienie uczestnikom lunchu, poczęstunku kawowego oraz noclegu w trakcie szkoleń;  
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5.4. Zapewnienie ubezpieczenia NNW w trakcie szkoleń; 

5.5. Wydanie uczestnikom, którzy wykazali się co najmniej 80% frekwencją stosownych, imiennych 

certyfikatów; 

5.6. Umożliwienie dostępu do Biura Projektu w dni robocze w godzinach 8:00 - 16:00. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe  

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia. Projektodawca zastrzega sobie możliwość 

dokonywania zmian w Regulaminie. 

2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Kierownika projektu. 

3. Regulamin obowiązuje przez okres trwania projektu.  

 

 
 

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy. 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o przesłankach towarzyszących ubóstwu i wykluczeniu 

społecznemu. 

Załącznik nr 3 Karta badania predyspozycji, potrzeb i motywacji Kandydata. 

Załącznik nr 4 Karta Oceny Formularza Zgłoszeniowego. 

Załącznik nr 5 Umowa na świadczenie usług szkolen iowo-doradczych. 

Załącznik nr 6 Umowa o współpracy. 

 


