Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU
„Dobry start dla młodych!”
nr POWR.01.02.02-28-0137/15
§1
Informacje o projekcie
1. Projekt „Dobry start dla młodych!” nr POWR.01.02.02-28-0137/15 jest realizowany przez
Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara, z siedzibą w Obornikach, przy ul. Paderewskiego 4
w partnerstwie z Wielkopolskim Instytutem Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz
Dymek, z siedzibą w Chodzieży, ul. Małachowskiego 2B.
2. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata
2014-2020 Oś I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy; Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielone
z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
3. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego
i budżetu państwa.
4. Zasięg terytorialny Projektu – subregion elbląski województwa warmińsko-mazurskiego,
tj. powiaty: braniewski, działdowski, iławski, nowomiejski, ostródzki, elbląski wraz z miastem
Elbląg.
5. Okres realizacji projektu: od 01.05.2016 r. do 31.12.2017 r.
6. Niniejszy Regulamin określa kryteria rekrutacji Kandydatów do Projektu.
§2
Definicje
1. Objaśnienie terminów i skrótów:
I. EFS – Europejski Fundusz Społeczny.
II. Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie.
III. Uczestnik/czka Projektu – to osoba, która:
a) spełnia kryteria dostępu zamieszczone w § 4,
b) poprawnie wypełniła formularz rekrutacyjny, podpisała wszystkie dokumenty
rekrutacyjne, oraz udostępniła swoje dane osobowe,
c) została zakwalifikowana do udziału w projekcie w oparciu o Regulamin rekrutacji do
Projektu oraz Regulamin uczestnictwa w Projekcie,
d) podpisała Umowę uczestnictwa w Projekcie.
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IV. POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
V. Organizator (Lider)– Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara.
VI. Partner – Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek.
VII. Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.
VIII. Projekt – Projekt „Dobry start dla młodych!” nr POWR.01.02.02-28-0137/15.
§3
Postanowienia ogólne
1. Celem głównym Projektu Wzrost aktywności zawodowej 132 (73 kobiet i 59 mężczyzn) osób
młodych, w wieku 15-29 lat, zamieszkałych w subregionie elbląskim (woj. warmińskomazurskie) pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw.
młodzież NEET) poprzez realizację co najmniej trzech instrumentów indywidualnej
i kompleksowej pomocy zgodnych z IPD, obejmujących: identyfikację potrzeb osób młodych,
szkolenia, staże i pośrednictwo pracy, uzyskany do końca XII 2017 r.
2. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
3. W ramach projektu zaplanowano m.in. następujące formy wsparcia:
- Poradnictwo zawodowe (8h/1UP),
- Szkolenia zawodowe – w oparciu o listę zawodów deficytowych w woj. warmińskomazurskim i zgodnie ze sporządzonymi przez uczestników Indywidualnymi Planami
Działania.
- Staże zawodowe (5-cio miesięczne),
- Pośrednictwo pracy (8h/1 UP).
4. Zajęcia i egzaminy odbywać się będą na terenie określonym w §1 ust. 4.
§4
Warunki uczestnictwa w Projekcie
1. Kandydaci/tki, którzy chcą uczestniczyć w szkoleniach realizowanych w ramach Projektu,
muszą spełniać niżej wymienione warunki formalne:
a. osoba należąca do grupy NEET, tzn.:
- w wieku od 15 do 29 lat,
- pozostaje bez pracy (jest bierna zawodowo1 lub bezrobotna2, w tym długotrwale
bezrobotna3),
- nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)

osoba, która nie jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako osoba bezrobotna, nie pracuje, nie poszukuje aktywnie
zatrudnienia i nie jest gotowa do podjęcia zatrudnienia w najbliższym czasie.
2 osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, zarejestrowana w rejestrze
urzędu pracy jako bezrobotna.
3 osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (osoby do 25 lat) lub przez okres ponad 12 miesięcy (osoby
powyżej 25 lat)
1
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- nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu
uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych
lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy – finansowanych ze środków
publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).
b. osoba zamieszkująca w rozumieniu Kodeksu Cywilnego obszar obejmujący zasięg
terytorialny projektu w okresie jego realizacji ( §1 ust. 4 i 5 regulaminu).
c. osoba nie należąca do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego
w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER, tzn.:
- młodzieży z pieczy zastępczej opuszczającej pieczę (do roku po opuszczeniu
instytucji pieczy),
- matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
- absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków
socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
- absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków
wychowawczych (do roku po opuszczeniu)
- matki przebywające w domach samotnej matki,
- osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po
opuszczeniu).
2. Do grupy docelowej należą również osoby z niepełnosprawnościami, spełniające w/w wymogi.
3. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego do Projektu
na wzorze, będącym załącznikiem nr 1 do Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie i dostarczenie
go wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w wyznaczonym terminie do Biura
Projektu.
§5
Zasady rekrutacji
I.

Złożenie dokumentów rekrutacyjnych:
1. Rekrutacja będzie prowadzona w trzech edycjach. Osoba chętna do udziału w projekcie,
w przypadku gdy nie została do niego zakwalifikowana może złożyć ponownie dokumenty
w kolejnej edycji rekrutacji. Edycja rekrutacji zakończony się, gdy zostanie prawidłowo
złożonych przynajmniej 48 kompletów dokumentów od osób chętnych do udziału w projekcie.
Informacja o rekrutacji będzie dostępna w biurze projektu i na stronie www projektu.
2. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady
równości płci. Organizator zakłada równy dostęp do Projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn
znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników/czek Projektu.
3. Regulamin Rekrutacji do Projektu oraz Regulamin Uczestnictwa w Projekcie wraz
z kompletem załączników zostanie podany przez Organizatora do publicznej wiadomości przed
dniem rozpoczęcia rekrutacji do Projektu.
4. Regulamin Rekrutacji do Projektu, Regulamin Uczestnictwa w Projekcie oraz
Formularz Rekrutacyjny do Projektu wraz z załącznikami zostanie udostępniony na stronie
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www.dobrystart.ac-expert.pl oraz będzie dostępny w biurze projektu przy ul. 12 lutego 25,
82-300 Elbląg.
5. Kandydaci/tki zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionego Formularza Rekrutacyjnego (wypełnionego w sposób czytelny - komputerowo lub odręcznie) wraz z wymaganymi
załącznikami, oświadczeniem Uczestnika projektu o statusie na rynku pracy przed
przystąpieniem do Projektu oraz oświadczenie Uczestnik/czki Projektu o przekazaniu informacji
dotyczącej ich statusu na rynku pracy po zakończeniu udziału w Projekcie, a w przypadku osób
pozostających w rejestrach Urzędu Pracy – zaświadczenie urzędowe.
6. Kandydaci/tki zobowiązani są do złożenia oświadczeń i przedłożenia dokumentów
potwierdzających:
a. status na rynku pracy,
b. wiek,
c. wykształcenie,
d. zamieszkanie,
e. w przypadku osób niepełnosprawnych orzeczenia o niepełnosprawności,
f. o konieczności zapewnienia opieki nad wychowywanym dzieckiem lub osobą zależną.
g. o konieczności skorzystania z usług asystenta osoby niepełnosprawnej (dot. osób
niepełnoprawnych).
7. Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera bądź w formie elektronicznej. W przypadku
osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych lub przez kuriera – osoba dostarczająca
otrzyma potwierdzenie ich złożenia z podaniem daty ich przyjęcia. W przypadku przesłania
dokumentów za pośrednictwem poczty za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę
potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.
8. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwym formularzu rekrutacyjnym,
opatrzone datą i podpisem Kandydata/ki.
II.

Kwalifikacja Kandydatów do Projektu:
1. Do projektu zostaną zakwalifikowane 132 osoby, które spełniają warunki
uczestnictwa określone w § 4 niniejszego Regulaminu, złożyły poprawne dokumenty
rekrutacyjne oraz otrzymają najwyższą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.
2. W przypadku niewyłonienia spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby Kandydatów/ek
do Projektu, Projektodawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu
składania formularzy rekrutacyjnych.
3. Formularz rekrutacyjny wypełniony przez Kandydata/kę ubiegającego się o udział w Projekcie
będzie oceniany przez Komisję Rekrutacyjną (w składzie: kierownik projektu, asystent
kierownika projektu), zgodnie z zakresem przewidzianym w Karcie oceny formularza
rekrutacyjnego.
4. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie będzie decydować spełnienie kryteriów
udziału i liczba otrzymanych punktów za spełnienie priorytetowych kryteriów udziału.
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5.
6.

7.
8.

Komisja Rekrutacyjna sprawdza poprawność złożonych dokumentów oraz je ocenia wg
kryteriów wymienionych w pkt.8.
Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół zawierający imiona i nazwiska osób
chętnych do udziału w projekcie z podaniem liczby uzyskanych przez nie punktów oraz
informacją o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu do projektu.
Do udziału w projekcie, w ramach każdej edycji rekrutacji, zostają zakwalifikowane 44 osoby
i osoby rezerwowe (jeżeli liczba kandydatów/ek przewyższy liczbę miejsc).
Punktacja wg skali 0-13:
 Złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów – 1 pkt.
 Samotne wychowywanie dziecka – 2 pkt.
 Zamieszkiwanie w powiecie o stopie bezrobocia powyżej 20% - 2 pkt.
 Zamieszkiwanie na obszarach wiejskich – 2 pkt.
 Brak doświadczenia zawodowego – 4 pkt.
 Wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe – 2 pkt.
W razie jednakowej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.
§6
Ogłoszenie wyników rekrutacji

1.

Na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej zostaną sporządzone dwie listy:
uczestników projektu i rezerwowa. Obie listy zostaną opublikowane na stronie internetowej
Projektu oraz będą dostępne w Biurze Projektu.
2. Informacja o wynikach oceny dokumentów rekrutacyjnych zostanie przekazana
Kandydatom/kom telefonicznie, listownie pocztą tradycyjną lub e-mailem po zakończeniu
postępowania rekrutacyjnego.
3. Na liście rezerwowej zostaną umieszczone osoby niezakwalifikowane do uczestnictwa
w Projekcie wg liczby punktów, które otrzymali podczas procesu rekrutacji.
4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie któregoś z zakwalifikowanych Kandydatów/ek na jego miejsce zostanie zaproszona osoba z listy rezerwowej.
5. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie, zobowiązane
są do podpisania Umowy uczestnictwa w Projekcie.
6. Od przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną oceny (obejmującej m.in. ocenę formularzy
rekrutacyjnych) nie przysługują osobie ubiegającej się o udział w Projekcie żadne środki
odwoławcze.
§7
Warunki rezygnacji z udziału w Projekcie
1.

Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
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2.

Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu mogą
wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej4 i z zasady nie mogą być znane
przez Uczestników w momencie rozpoczęcie udziału w Projekcie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/zki w przypadku
naruszenia niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego m.in.
w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, Trenera lub pracownika
Biura Projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu.
4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/czki z listy osób zakwalifikowanych do
Projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie z winy Uczestnika/czki lub niedotrzymania
wymaganego poziomy frekwencji za wyjątkiem zdarzeń losowych i choroby, Organizator może
obciążyć Uczestnika kosztami uczestnictwa w Projekcie.
§8
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie
w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę „Wytycznych realizacji Projektu”,
a także w przypadku pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów
uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu.
2. W przypadku decyzji instytucji nadrzędnej odnośnie zaprzestania realizacji Projektu,
Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia okresu realizacji Projektu.
3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1 i 2 Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia
wobec Organizatora.
4. Ostateczna interpretacja Regulaminu Rekrutacji należy do Organizatora.
5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
przepisy Prawa Europejskiego i Prawa Krajowego dotyczące Europejskiego Funduszu
Społecznego.
6. Powyższy Regulamin rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu.

Załączniki:
1. Wzór formularza rekrutacyjnego
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Siła wyższa rozumiana jest jako zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń
życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki krajowe, etc.
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