
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„WSPARCIE DLA OSÓB MŁODYCH SZYTE NA MIARĘ!”

nr projektu: POWR.01.02.01-08-0001/21

§ 1
OBJAŚNIENIE TERMINÓW I SKRÓTÓW, DEFINICJE

1. EFS - Europejski Fundusz Społeczny.

2. PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

3. Beneficjent, Organizator – Profiteo Group Jarosław Nieradka, ul. Ceglana 25/1, 65-211 Zielona Góra.

4. Projekt - Projekt „WSPARCIE DLA OSÓB MŁODYCH SZYTE NA MIARĘ!” realizowany przez Organizatora
przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza  Edukacja  Rozwój;  Oś  priorytetowa:  I.  Rynek  pracy  otwarty  dla  wszystkich,  Działanie:  1.2
Wsparcie  osób  młodych  na  regionalnym  rynku  pracy  -  projekty  konkursowe,  Poddziałanie:  1.2.1
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. Biuro Projektu – biuro Beneficjenta, tj. Profiteo Group Jarosław Nieradka z siedzibą w Zielonej Górze
(65-211), ul. Ceglana 25/1.

6. IPD – Indywidualny Plan Działania. 

7. Kierownik projektu - osoba zarządzająca Projektem.

8. Kandydat -  osoba  ubiegająca  się  o  zakwalifikowanie  do  udziału  w  Projekcie  na  podstawie  zasad
określonych  w  Regulaminie  uczestnictwa  w Projekcie  „WSPARCIE  DLA  OSÓB  MŁODYCH  SZYTE  NA
MIARĘ!”.

9. Uczestnik Projektu (UP) - osoba, która:

- spełnia kryteria dostępu określone we wniosku o dofinansowanie;

- podpisała wszystkie dokumenty rekrutacyjne oraz udostępniła dane osobowe;

- została  zakwalifikowana  do  udziału  w  projekcie  w  oparciu  o  Regulamin  uczestnictwa
w Projekcie „WSPARCIE DLA OSÓB MŁODYCH SZYTE NA MIARĘ!”;  

- podpisała umowę o udział w projekcie z załącznikami.

10. Osoba  bierna  zawodowo  –  osoba,  która  nie  pracuje  i  nie  jest  bezrobotna,  np.:  studenci  studiów
stacjonarnych,  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).

11. Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca
zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, osoba zarejestrowana jako bezrobotna
jest zaliczana do osób bezrobotnych. Osobą bezrobotną jest zarówno osoba bezrobotna w rozumieniu
Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoba zarejestrowana jako bezrobotna. Definicja nie
uwzględnia  studentów  studiów  stacjonarnych,  nawet  jeśli  spełniają  powyższe  kryteria.  Osoba
kwalifikująca się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, która jest bezrobotna w rozumieniu
niniejszej  definicji  (nie  pobiera  świadczeń  z  tytułu  urlopu),  jest  również  osobą  bezrobotną  .
Wyróżniamy:

Projekt  „WSPARCIE DLA OSÓB MŁODYCH SZYTE NA MIARĘ!”  współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020



 Osobę bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy - osoba pozostająca bez pracy,
gotowa  do  podjęcia  pracy  i  aktywnie  poszukująca  zatrudnienia,  która  jest  zarejestrowana
w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna.

 Osobę bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji  urzędów pracy -  osoba pozostająca  bez
pracy,  gotowa  do  podjęcia  pracy  i  aktywnie  poszukująca  zatrudnienia,  która  nie  jest
zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna

12. Osoba długotrwale bezrobotna -– definicja pojęcia „długotrwale bezrobotna" różni się w zależności
od wieku:

 młodzież  (<25  lat)  –  osoba  jest  bezrobotna  nieprzerwanie  przez  okres  ponad  6  miesięcy
(>6 miesięcy),

 dorośli (25 lat lub więcej) – osoba jest bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy
(>12 miesięcy).

Wiek uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i  ustalany w dniu rozpoczęcia
udziału w projekcie;

13. Osoba o niskich kwalifikacjach -  osoba posiadająca wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne na
poziomie  ISCED  3  włącznie.  Poziom  uzyskanego  wykształcenia  jest  określany  w  dniu  rozpoczęcia
uczestnictwa  w  projekcie,  uwzględniając  najniższy  ukończony  poziom  ISCED.  Zgodnie  z  ISCED
do kategorii osób o niskich kwalifikacjach należy zaliczyć osoby które zakończyły edukację na poziomie
1,2 lub 3:

 Poziom 1: wykształcenie podstawowe

 Poziom 2: wykształcenie gimnazjalne

 Poziom  3:  wykształcenie  ponadgimnazjalne  (liceum  ogólnokształcące,  liceum  profilowane,
technikum, liceum uzupełniające ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła
zawodowa).

14. Osoba  z  niepełnosprawnościami – osoba  z  niepełnosprawnościami  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), 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.).

15. Osoba, która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID -19  - do grupy osób,
które utraciły  zatrudnienie po 1 marca br.  w wyniku pandemii  COVID-19 można zaliczyć wszystkie
osoby młode pozostające bez pracy, które po 1 marca 2020 r. utraciły zatrudnienie / pracę z powodu
rozwiązania czy nieprzedłużenia umowy. Do tej kategorii osób można zaliczyć zarówno  osoby, które
były  zatrudnione  na  podstawie  umowy  o  pracę  oraz  osoby  zatrudnione  na  podstawie  umów
cywilnoprawnych. We wszystkich sytuacjach, z uwagi na trudności w dokumentowaniu związku utraty
zatrudnienia  z  sytuacją  gospodarczą,  wystarczające  jest  udowodnienie,  że  dana  umowa  została
rozwiązana (niezależnie od powodu) lub nie została przedłużona we wskazanym okresie.

16. Osoba  zamieszkująca  jedno  z  miast  tracących  funkcje  społeczno-  gospodarcze  w  woj.  lubuskim,
tj. mieszkaniec następujących miast:  Międzyrzecz, Nowa Sól, Słubice, Świebodzin, Żagań lub Żary.

17. Staż  – nabywanie przez uczestnika projektu umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez
wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą;

18. Strona projektu - https://profiteogroup.pl/projekty-ue/wsparcie-dla-osob-mlodych/
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19. Opiekun  stażu –  osoba  wyznaczona  przez  Organizatora  stażu  sprawująca  nadzór  nad  organizacją
i  przebiegiem  stażu.  Funkcje  opiekuna  stażysty  może  pełnić  wyłącznie  osoba  posiadająca
co najmniej dwunastomiesięczne doświadczenie w branży/dziedzinie,  w jakiej  realizowany jest staż
(spełnienie tego wymogu musi być odpowiednio udokumentowane np. kopia świadectwa pracy, kopia
umowy/zaświadczenie od pracodawcy, wydruk z CEIDG itp.)

20. Organizator  stażu –  podmiot,  w  którym  Uczestnik  projektu  będzie  realizował  staż  zawodowy
w ramach projektu.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy  Regulamin określa zasady rekrutacji  oraz uczestnictwa w projekcie „WSPARCIE DLA OSÓB
MŁODYCH SZYTE NA MIARĘ!”, zwanym dalej Projektem.

2. Projekt  jest  realizowany  w okresie  od  01  grudnia  2021 r.  do  31  maja  2023 r.  Ewentualne  zmiany
terminów realizacji Projektu będą ogłaszane na stronie internetowej Projektu i nie wymagają zmiany
Regulaminu. 

3. Udział Uczestników w projekcie jest bezpłatny.

4. Projekt obejmuje swoim zasięgiem województwo lubuskie.

5. Projekt przewiduje zwiększenie aktywności zawodowej 120 osób bezrobotnych niezarejestrowanych
w ewidencjach urzędów pracy, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa lubuskiego
w wieku od 15 do 29 roku życia, które są zdolne do podjęcia szkolenia / stażu / zatrudnienia.

6. Informacje dotyczące realizacji projektu dostępne są:  

 na  stronie  internetowej  projektu  https://profiteogroup.pl/projekty-ue/wsparcie-dla-osob-
mlodych/

 w Biurze Projektu,

 pod nr tel. kom. +48 510 010 057,

 pod adresem e-mail: projekty@profiteogroup.pl.

§ 3

FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE

1. Uczestnik  zobowiązuje  się  do  udziału  we  wsparciu  w  formie,  wymiarze  i  terminach  wskazanym
w Indywidualnym Planie Działania (IPD), obligatoryjnie w poradnictwie zawodowym oraz co najmniej
w szkoleniu zawodowym lub stażu zawodowym. Pozostałe formy wsparcia muszą jasno wynikać z IPD
dla  danego  uczestnika,  mogą  to  być  m.in.  spotkania  grupowe  z  doradcą  zawodowym,  spotkania
indywidualne i grupowe  z psychologiem, spotkania indywidualne i  grupowe z pośrednikiem pracy itp.
realizowanych w ramach projektu pn. „WSPARCIE DLA OSÓB MŁODYCH SZYTE NA MIARĘ!”.

2. Dwa elementy wsparcia są obligatoryjne dla każdego uczestnika projektu, tj.:
 poradnictwo  /  doradztwo  zawodowe,  w  tym  opracowanie  indywidualnego  planu  działania

(IPD), pośrednictwo pracy oraz w zależności od wskazań IPD co najmniej szkolenie zawodowe
lub  staż,  zaś  w  przypadku  realizacji  szkoleń  zawodowych  prowadzących  do  uzyskania
kompetencji udział w stażu jest obowiązkowy. 
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3. W  ramach  projektu,  zgodnie  z  IPD,  uczestnik  ma  zapewniony  bezpłatny  udział  w  następujących
obligatoryjnych formach wsparcia:

1) PORADNICTWO/DORADZTWO ZAWODOWE (minimum 3 godziny/osobę): (obowiązkowy etap dla
wszystkich Uczestników projektu)

a) Diagnoza sytuacji zawodowej Uczestnika projektu - indywidualna diagnoza Uczestnika projektu
obejmować  będzie  m.in.  analizę  potencjału  Uczestnika  projektu,  jego  uwarunkowań
zdrowotnych,  problemów  zawodowych,  predyspozycji/preferencji  zawodowych
 (z wykorzystaniem min. jednego narzędzia diagnostycznego). Diagnoza będzie przygotowana
w formie dokumentu podpisanego przez Uczestnika projektu i doradcę zawodowego i będzie
elementem  IPD.  Doradca  zawodowy  może  również  zaangażować  psychologa
do przeprowadzania diagnozy.

b) Przygotowanie IPD – Doradca zawodowy wraz z Uczestnikiem projektu przygotuje IPD poprzez
wyznaczenie  realnych  celów  zawodowych  oraz  indywidualnej  ścieżki  rozwoju  w  oparciu
o  predyspozycje  Uczestnika  projektu,  z  uwzględnieniem  możliwości,  jakie  oferuje  rynek
pracy.  IPD  będzie  zawierać  m.in.  ustalenie  celu  strategicznego,  działań  rozwojowych,
terminów ich realizacji oraz oczekiwanych rezultatów. IPD będzie podpisane przez Uczestnika
projektu
i doradcę zawodowego. W przypadku istotnych zmian zachodzących w sytuacji zawodowej
Uczestnika projektu dopuszcza się możliwość modyfikacji IPD.

c) Realizacja IPD ze wsparciem doradcy zawodowego - realizacja IPD ma na celu ukończenie przez
Uczestnika  Projektu  zaplanowanych  działań  oraz  doprowadzenie  ich  do  osiągnięcia
założonych  celów.  Podczas  realizacji  IPD  Uczestnikowi  projektu  zostanie  zapewnione
wsparcie doradcy zawodowego. Ponadto doradca zawodowy będzie monitorował realizację
IPD.  Kanał  komunikacji  z  Uczestnikiem  projektu  zostanie  dostosowany  do  potrzeb
i możliwości Uczestnika projektu.

d) Zakończenie realizacji IPD -- doradca zawodowy dokona podsumowania działań objętych IPD,
ich przebiegu oraz wyników wraz z  ewentualnymi powodami zakończenia współpracy lub
przyczyny niezrealizowania działań. W ramach spotkania sporządzona zostanie dokumentacja
z wynikiem końcowym realizacji IPD, oraz w zależności od wskazań IPD.

2) POŚREDNICTWO PRACY: przeprowadzone w formie spotkań indywidualnych przez pośrednika
pracy w celu wsparcia Uczestników projektu w zakresie poszukiwania pracy.  Pośrednik będzie
służył Uczestnikowi projektu pomocą m. in. w pozyskiwaniu ofert pracy zgodnie z oczekiwaniami,
predyspozycjami i kwalifikacjami Uczestnika Projektu, a także możliwościami lokalnego rynku pracy.
Uczestnik  projektu  zostanie  wyposażony  w  umiejętność  poruszania  się  po  rynku  pracy
i samodzielnego poszukiwania pracy.

Pośrednictwo pracy  będzie  bazowało  na  IPD i  wspierało  Uczestnika  w dojściu  do  zatrudnienia.
Pośrednik pracy będzie monitorował aktywność Uczestnika w poszukiwaniu pracy. Indywidualne
pośrednictwo pracy obejmuje wstępną, indywidualną rozmowę z Uczestnikiem projektu, mającą na
celu  zebranie  niezbędnych  informacji  dla  wspólnego poszukiwania  odpowiedniej  pracy  kolejne,
indywidualne rozmowy z Uczestnikiem projektu adekwatnie do jego potrzeb i specyfiki udzielanego
wsparcia,  zdefiniowanie  celu,  zakresu  oraz  terminów  działań  dotyczących  realizacji  poszukiwań
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właściwej  ofert  pracy,  pozyskiwanie  ofert  pracy  od  pracodawców  dla  Uczestnika  i  udzielanie
pracodawcom informacji  o Uczestniku jako kandydacie do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą
pracy, wspólne z Uczestnikiem przeglądanie, analizowanie i dobieranie ofert pracy, przygotowanie
z  Uczestnikiem  dokumentów  rekrutacyjnych  (CV  oraz  listu  motywacyjnego)  oraz  wsparcie
Uczestnika  w  przygotowaniu  się  do  wszystkich  etapów  rekrutacji  na  dane  stanowisko,
informowanie Uczestnika o przysługujących mu prawach i obowiązkach jako osobie pozostającej
bez zatrudnienia.

oraz w zależności od wskazań IPD:

3) SZKOLENIE  ZAWODOWE prowadzące  do  uzyskania  kwalifikacji  lub  nabycia  kompetencji
(obowiązkowy  etap  dla  wszystkich  Uczestników  projektu,  którzy  nie  będą  kierowani  na  staż
zawodowy)
a) Instrument realizowany na podstawie IPD
b) Uczestnik weźmie udział w wysokiej jakości wsparciu szkoleniowym o profilu określonym w IPD

zgodne  ze  zdiagnozowanymi  potrzebami  i  potencjałem  uczestnika  projektu  oraz
uwzględniającym zdiagnozowane potrzeby rynku pracy,  w wymiarze  zależnym od tematyki
i zakresu szkolenia

c) Uczestnikom podczas szkoleń zostanie zagwarantowane:

 badanie lekarskie kwalifikujące do odbycia szkolenia – w przypadku gdy jest wymagane
przepisami prawa

 stypendium szkoleniowe, 
 zwrot  kosztów  dojazdu  (pod  warunkiem  zawnioskowania  przez  Uczestnika  o  zwrot

kosztów),
 zwrot  kosztów opieki  na  dzieckiem/ osobą zależną (pod  warunkiem zawnioskowania

przez Uczestnika o zwrot kosztów), 
 ciepły posiłek (jeśli dotyczy)
 materiały dydaktyczne, 
 ubrania ochronne jeśli są niezbędne do realizacji szkoleń
 pokrycie kosztu egzaminu (tylko 1 egzaminu)

d) Po  zakończeniu  szkolenia  uczestnik  projektu  przystąpi  do  certyfikującego  egzaminu
zewnętrznego. 

e) Jeżeli jest to wymagane przepisami prawa, uczestnik zostanie skierowany na badania lekarskie,
które potwierdzą możliwość udziału w szkoleniu.

f) Aby uzyskać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, konieczne jest uczestnictwo w minimum
80 % zajęć przewidzianych na danym kursie.

lub
4) STAŻ ZAWODOWY [(obowiązkowy etap dla wszystkich Uczestników projektu którzy nie wezmą udziału

w szkoleniu lub wezmą udział w szkoleniu prowadzącym do uzyskania kompetencji)  albo (etap
nieobowiązkowy  dla  Uczestników  którzy  zostaną  objęci  szkoleniem  prowadzącym  do  nabycia
kwalifikacji)) ma za zadanie przygotowanie Uczestnika projektu wchodzącego lub powracającego
na  rynek  pracy  do  podjęcia  zatrudnienia  poprzez  nabywanie  umiejętności  praktycznych
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i podnoszenia kwalifikacji istotnych do wykonywania pracy o określonej specyfice, bez nawiązania
stosunku pracy z pracodawcą. 
a) Instrument realizowany na podstawie IPD

b) Okres  trwania  stażu  zawodowego nie  może być  krótszy  niż  3 miesiące i  nie  powinien być
dłuższy niż 6 miesięcy.

c) Dobór  miejsc  stażowych  nastąpi  zgodnie  z  IPD,  zrealizowanymi  szkoleniami  zawodowymi
prowadzącymi  do  nabycia  kompetencji,  oraz  zapotrzebowaniem  zgłaszanym  przez
pracodawców,  z  którymi  Wnioskodawca  nawiązał  współpracę,  z  uwzględnieniem
niedyskryminacji z uwagi na płeć.

d) Każdy  staż  będzie  prowadzony  na  podstawie  indywidualnego  programu,  dopasowanego
do Uczestnika Projektu.

e) W związku z uczestnictwem w stażu UP przysługiwać będzie:

 Badanie lekarskie.
 Stypendium  stażowe,  które  miesięcznie  wynosi  80%  wartości  netto  minimalnego

wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2021 r..

 Ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

 Ubezpieczenie NNW.
 Zwrot  kosztów dojazdu  (pod warunkiem zawnioskowania  przez  Uczestnika  o  zwrot

kosztów).
 Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną  (pod warunkiem zawnioskowania

przez Uczestnika o zwrot kosztów).
f) Wymiar czasu odbywania stażu:

 40 godzin /tydzień i 8 godzin/dzień lub
 35  godzin/tydzień  i  7  godzin/dzień  w  przypadku  osób  z  niepełnosprawnością

ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Przebieg  stażu  i  szczegółowe  zasady  realizacji  będą  regulowały  zapisy  umowy
trójstronnej, tj. między Uczestnikiem Projektu, Beneficjentem i firmą przyjmującą na
staż. Umowa określać będzie m.in. prawa i obowiązki Beneficjenta, firmy przyjmującej
na staż i Uczestnika projektu w związku z realizowanym stażem, a także cele i treści
edukacyjne, zakres obowiązków, warunki pracy, okres trwania stażu itp..

4. W ramach projektu uczestnik ma zapewniony bezpłatny udział w następujących fakultatywnych formach
wsparcia (przy czym wsparcie realizowane będzie zgodnie z założeniami IPD)
1) INDYWIDUALNE FORMY WSPARCIA realizowane na podstawie IPD - np.  wsparcie psychologa,

który wesprze Uczestnika w trudnych sytuacjach, a także wskaże możliwości samorozwoju w celu
zwiększenia  np.  motywacji  do  działań  czy  w  zakresie  uzyskania  pomocy  w  rozwiązywaniu
bieżących problemów Uczestnika, itp.

2) GRUPOWE FORMY WSPARCIA realizowane na podstawie IPD - Warsztaty z psychologiem/doradcą
zawodowym z  zakresu  prawa pracy,  poruszania  się  po rynku  pracy,  autoprezentacji,  radzenia
sobie  ze  stresem,  zarządzanie  budżetem prywatnym,  komunikacji  i  asertywności  czy  poczucia
własnej wartości i samooceny itp.
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5. Wytyczne do realizacji wsparcia w formie online (nie dotyczy staży):
1)  W  przypadku  wystąpienia  zagrożenia  epidemiologicznego  lub  sytuacji  losowych  dopuszcza  się

możliwość  realizacji  wsparcia  w  formie  online  zarówno dla  wsparcia  realizowanego w formie
indywidualnej jak i grupowej, zgodnie z poniższymi wymaganiami, które mogą być modyfikowane
w przypadku gdy IP będzie tego wymagała.

2) Indywidualne konsultacje online:
 z wykorzystaniem komunikatorów typu skype, zoom, teams lub innej platformy,
 pod warunkiem dostępności przez Uczestnika Projektu zasobów technicznych,
 potwierdzeniem  realizacji  usługi  będzie  dokument  podpisany  przez  doradcę/  psychologa/

pośrednika i zaakceptowany przez uczestnika środkami komunikacji elektronicznej,
 z uwagi na charakter przeprowadzanego wsparcia spotkania nie będą utrwalane.

3) Grupowe wsparcie online:
 z wykorzystaniem komunikatorów typu skype, zoom, teams lub innej platformy,
 pod  warunkiem  dostępności  przez  Uczestnika  Projektu  zasobów  technicznych  lub

z zapewnieniem zasobów technicznych przez firmę szkoleniową,
 firma szkoleniowa będzie zobligowana zadbać o odpowiednie udokumentowanie obecności

wszystkich  uczestników  na  szkoleniu  (np.  poprzez  monitorowanie  czasu  zalogowania  do
platformy i wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności / aktywności uczestników
lub  sporządzenie  listy  obecności  potwierdzonych  przez  Beneficjenta  środkami  komunikacji
elektronicznej).

§ 4

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1. Kandydat musi w dniu przystąpienia do projektu spełniać łącznie następujące wymagania:

1) Jest osobą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencjach urzędów pracy w wieku od 15 1 do 29
roku życia,

2) Jest  osobą  zamieszkującą  lub  uczącą  się  (zgodnie  z  Kodeksem  Cywilnym)  w  województwie
lubuskim.

2. Z udziału w projekcie wykluczone są  :

1) osoby niespełniające kryteriów o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu;

2) osoby bezrobotne zarejestrowane w ewidencjach urzędów pracy;

3) osoby bierne zawodowo;

4) osoby pracujące i/lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  (w tym posiadający
zawieszoną działalność gospodarczą);

5) osoby będące równocześnie uczestnikami innych projektów, których celem jest przywrócenie ich
na rynek pracy, mające zbieżny zakres wsparcia i te same założenia

6) osoby należące do grupy docelowej określonej dla konkursu 1.3.1 PO WER2

1 W przypadku osoby niepełnoletniej wymagana zgoda opiekuna prawnego
2 Grupa docelowa w poddziałaniu 1.3.1 tryb konkursowy to:
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3. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłożenia następujących  
dokumentów:

1) formularza rekrutacyjnego wraz ze zbiorem oświadczeń, informacją związaną z przetwarzaniem
danych osobowych dla Uczestników projektu i Oświadczeniem Uczestnika projektu (uwzględnia
obowiązek informacyjny realizowany w związku z  art.  13 i  art.  14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)(załącznik nr 1 do Regulaminu),

2) zaświadczenie  z  ZUS  o  braku  odprowadzania  składek  społecznych  do  ZUS33)   kopia  umowy
zatrudnieniowej  /  kopia  świadectwa  pracy  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego  utratę
zatrudnienia  /  pracy  z  powodu  rozwiązania  czy  nieprzedłużenia  umowy (dotyczy  osób,  które
utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19)

3) orzeczenie o  stopniu  niepełnosprawności  lub  inny  dokument  poświadczający  stan  zdrowia
(dotyczy osób z niepełnosprawnościami w tym z osób z zaburzeniami psychicznymi).

4. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie podpisuje umowę o udział w projekcie  (załącznik nr
3 do regulaminu) oraz przedkłada następujące dokumenty:

1) oświadczenie  uczestnika  projektu  –  sytuacja  w  momencie  rozpoczęcia  udziału  w projekcie
(załącznik nr 1 do umowy o udział w projekcie);

2) oświadczenie  uczestnika  projektu  –  zobowiązanie  do  przekazania  informacji  po  zakończeniu
uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2 do umowy o udział w projekcie);

3) oświadczenie o numerze rachunku bankowego (załącznik nr 3 do umowy o udział w projekcie);

4) oświadczenie uczestnika projektu - obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art.
14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 (załącznik nr 4 do umowy
o udział w projekcie);

5) w  przypadku  osób  bezrobotnych  niezarejestrowanych  w  ewidencjach  urzędów  pracy   –
zaświadczenie z ZUS 4 (jeśli przedłożone na etapie rekrutacji zaświadczenie jest starsze niż 30 dni)
obejmujące dane dotyczące zgłoszenia i okresów podlegania ubezpieczeniom społecznym, a także

 osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, z następujących grup docelowych:
 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 przebywające w domach samotnej matki, 
 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). 

 imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący,
osoby  zatrudnione  na  umowach  krótkoterminowych  oraz  pracujący  w  ramach  umów  cywilno-prawnych  -  wywodzący  się
z powyższych grup docelowych.

3 O zaświadczenie z ZUS można ubiegać się składając np. wniosek na druku US-7. Wzór wniosku dostępny jest m.in. na stronie
internetowej ZUS.
4 O zaświadczenie z ZUS można ubiegać się składając np. wniosek na druku US-7. Wzór wniosku dostępny jest m.in. na stronie
internetowej ZUS. Zaświadczenie nie może być starsze niż 30 dni.
UWAGA! jeśli  zaświadczenie  z  ZUS  złożone  na  etapie  rekrutacji  jest  starsze  niż  30  dni  Kandydat  musi  przedłożyć  nowe
zaświadczenie – czas oczekiwania na zaświadczenie wynosi nawet 14 dni. 
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przerw  w  opłacaniu  składek,  które  potwierdzi  brak  odprowadzenia  składek  w  związku
z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej.  Beneficjent dwukrotnie weryfikuje
kwalifikowalność uczestnika projektu (tzn. spełnianie w/w warunków), tj. na etapie rekrutacji do
projektu oraz w dniu przystąpienia danego uczestnika do projektu, tj.  w dniu pierwszej formy
wsparcia –  doradztwo zawodowe.

5. W dniu rozpoczęcia udziału w szkoleniu i/lub stażu Uczestnik będzie zobowiązany uzupełnić:

1) oświadczenie  dla  celów  ustalenia  obowiązku  ubezpieczeń  społecznych  i  ubezpieczenia
zdrowotnego i innych dokumentów niezbędnych do udzielenia wsparcia.

6. Dokumenty są zgodnie ze wzorami znajdującymi się na stronie internetowej.

§ 5

ZASADY REKRUTACJI

1. Kandydaci,  przed  złożeniem  formularza  rekrutacyjnego,  mają  obowiązek  zapoznać  się  z niniejszym
Regulaminem i zaakceptować jego treść.

2. Niniejszy  Regulamin dostępny jest  na  stronie  internetowej:
https://profiteogroup.pl/projekty-ue/wsparcie-dla-osob-mlodych/  oraz w Biurze Projektu.

3. Rekrutacja prowadzona będzie w 12 turach realizowanych w 12 terminach. Terminy zostaną podane
do  wiadomości  publicznej na  stronie  internetowej  Beneficjenta
https://profiteogroup.pl/projekty-ue/wsparcie-dla-osob-mlodych/  oraz  dostępne  będą  w  Biurze
Projektu.

4. W ramach każdej tury planowane jest  zakwalifikowanie do projektu średnio 10 osób (min.  6,  max
14  osób)  spełniających  kryteria  uczestnictwa.  Niemniej,  w zależności  od  poziomu  zainteresowania
kandydatów naborem w ramach danej tury, Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany tej liczby,
o czym poinformuje na stronie internetowej projektu. W przypadku braku minimalnej liczby zgłoszeń
(6) w ramach danej tury Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia naboru.

5. Nabór do projektu ma charakter otwarty.

6. Do  rozpatrzenia  przyjmowane  będą  jedynie  kompletne  zgłoszenia  wypełnione  na  właściwym
formularzu rekrutacyjne, opatrzone datą i podpisem Kandydata.

7. Złożone dokumenty będą weryfikowane pod względem formalnym, a Kandydaci będą niezwłocznie
informowani o ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów.

8. Formularze  rekrutacyjne  dostarczane  będą  osobiście  oraz  pocztą/kurierem  do  Biura  Projektu
w  terminie  naboru  ogłoszonym  w  ramach  danej  tury  na stronie  internetowej  projektu  oraz
w Biurze projektu.

9. Formularze rekrutacyjne mogą być złożone przez ustanowionego Pełnomocnika.

10. W wyjątkowych sytuacjach np. zagrożenia epidemiologicznego dopuszcza się przesłanie dokumentów
w formie skanów e-mailem (pliki spakowane w jeden folder z hasłem dostępu).

11. Proces rekrutacji będzie składał się z następujących etapów:

1) Weryfikacja przynależności do grupy docelowej (obowiązkowe kryteria kwalifikowalności, oceniane
w trybie spełnia/nie spełnia) na podstawie oświadczenia/zaświadczenia:

a) wiek od 15 do 29 roku życia (spełnia/nie spełnia),

Projekt  „WSPARCIE DLA OSÓB MŁODYCH SZYTE NA MIARĘ!”  współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

https://profiteogroup.pl/projekty-ue/wsparcie-dla-osob-mlodych/
https://profiteogroup.pl/projekty-ue/wsparcie-dla-osob-mlodych/


b) miejsce zamieszkania lub nauki na terenie woj. lubuskiego (spełnia/nie spełnia),

c) osoba zdolna do podjęcia szkolenia /stażu / zatrudnienia (spełnia/nie spełnia),

d) osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencjach urzędów pracy na podstawie oświadczenia
/zaświadczenia o odprowadzaniu składek z ZUS (spełnia/nie spełnia)  bądź  osoba bezrobotna
niezarejestrowana w ewidencjach urzędów pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020
r. w wyniku COVID-19 na podstawie oświadczenia /zaświadczenia o odprowadzaniu składek
z ZUS oraz  kopia umowy zatrudnieniowej / kopia świadectwa pracy lub innego dokumentu
potwierdzającego  utratę  zatrudnienia  /  pracy  z  powodu  rozwiązania  czy  nieprzedłużenia
umowy (spełnia/nie spełnia),

f)  osoba  nie  będąca  równocześnie  uczestnikiem  innych  projektów,  których  celem  jest
przywrócenie  ich  na  rynek  pracy,  mające  zbieżny  zakres  wsparcia  i  te  same  założenia
(spełnia/nie spełnia),

e) osoba nienależąca do grupy docelowej dla konkursu 1.3.1 PO WER (spełnia/nie spełnia),

Niespełnienie  chociażby  jednego  punktu  powoduje  odrzucenie  formularza  rekrutacyjnego.   Spełnienie  
wszystkich  powyższych  kryteriów  stanowi  warunek  konieczny  do  przejścia  do  kolejnego  etapu,
tj. weryfikacji spełnienia kryteriów premiujących.

2) Weryfikacja spełnienia kryteriów premiujących (minimalnie 2 pkt – maksymalnie 10 pkt):

a) osoba z niepełnosprawnościami (2 pkt)

b) kobieta (2 pkt)

c) osoba z wykształceniem do ISCED 3 (2 pkt)

d) osoba zamieszkująca (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta średnie lub miasta
tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Międzyrzecz, Nowa Sól, Słubice, Świebodzin, Żagań,
Żary (4 pkt)

3) Pracownik odpowiedzialny za proces rekrutacji ma prawo sprawdzić wiarygodność danych podanych
przez Kandydata, prosząc go o dodatkowe dokumenty.

4)  Utworzenie  list  rankingowych  uczestników  projektu  spośród  osób,  które  spełniają  kryteria
kwalifikowalności , w tym kryteria premiujące.

5)  Zakwalifikowanie  do  udziału  w  projekcie  osób,  które  uzyskały  największą  liczbę  punktów
(w  przypadku  takiej  samej  ich  liczby  pierwszeństwo  udziału  w  projekcie  będą  mieli  uczestnicy
wsparcia z zakresu włączania społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO,
następnie osoba młodsza - w oparciu o datę urodzenia, w ostateczności kolejność zgłoszeń).

6) Utworzenie listy rezerwowej.

12. Ocena  formularzy  rekrutacyjnego   w  każdej  turze  opierać  się  będzie  na  tych  samych  kryteriach
weryfikacji  i  punktacji  w  oparciu  o  Kartę  oceny  Formularza  Rekrutacyjnego  (załącznik  nr  2
do regulaminu).

13. Po zakończeniu każdej z tur naborów i ocenie formularzy rekrutacyjnych  zostaną utworzone dwie listy
rankingowe  –  z  podziałem  na  płeć.  Lista  zostanie  sporządzona  w  kolejności
od największej do najmniejszej liczby punktów. Planuje się przyjęcie po około 10- osób (min. 6 max 14
osób) na nabór, ale nie więcej niż 14. 

Projekt  „WSPARCIE DLA OSÓB MŁODYCH SZYTE NA MIARĘ!”  współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020



14. Osoby  niezakwalifikowane  do  udziału  w  projekcie  zostaną  umieszczone  na  liście  rezerwowej.
Zgłoszenia osób, które znajdą się na liście rezerwowej po 1-11 turze naboru będą brane pod uwagę
podczas kolejnych tur rekrutacji, o ile wyrażą chęć przystąpienia do kolejnej tury rekrutacji.

15. Osoby niespełniające min. 1 z kryteriów dostępu zostaną umieszczone na liście osób niespełniających
kryteriów dostępu.

16. Wyniki rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu.

17. Jeżeli  osoba,  która  została  zakwalifikowana  do  projektu,  nie  zgłosi  się  w wyznaczonym  terminie
na  podpisanie  umowy o  udział  w projekcie  oraz  pozostałych  wymaganych oświadczeń  związanych
z udziałem w Projekcie, zostaje przeniesiona na listę rezerwową. Na powstałe miejsce przyjęta zostanie
pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.

18. W  przypadku  pojawienia  się  dodatkowych  wolnych  miejsc  Organizator  będzie  kontaktował  się
z osobami z listy rezerwowej.

19. Osoba z listy rezerwowej może dołączyć do grupy szkoleniowej maksymalnie do 20 % odbytych zajęć,
po konsultacjach wyrównawczych z trenerem i podpisaniu oświadczenia o świadomości, że część zajęć
w ramach projektu już się odbyła i nie ma możliwości ich powtórzenia.

20. Dokumenty złożone przez Kandydatów do projektu nie podlegają zwrotowi.

§ 6

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU I OPIEKI NAD OSOBA ZALEŻNĄ

1. Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu za dojazd na miejsce odbywania  szkolenia
lub stażu zawodowego pod warunkiem o zawnioskowania przez Uczestnika o zwrot środków, zgodnie z
„Procedurą zwrotu kosztów dojazdu”

2. Uczestnikom  Projektu  przysługuje  zwrot  kosztów  opieki  nad  dzieckiem  /  osobą  zależną  podczas
szkoleń lub stażu zawodowego pod warunkiem o zawnioskowania przez Uczestnika o zwrot środków,
zgodnie z „Procedurą zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną ”.
Zwrot  kosztów  będzie  odbywał  się  zgodnie  z  zapisami  „Procedury  zwrotu  kosztów  dojazdu”
i „Procedury zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną”

3. Refundacja kosztów wypłacana będzie nie później  niż do 14 dni  od dnia złożenia przez Uczestnika
projektu kompletu dokumentów. Dokumenty potwierdzających poniesienie kosztu należy przedłożyć
najpóźniej do 5 dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończono daną
formę wsparcia lub nie później niż do 5. dnia od zakończenia udziału w projekcie.

4. Ze  względu  na  długi  okres  wsparcia  stażowego  Beneficjent  dopuszcza  rozliczenie  zwrotu  kosztów
jednorazowo, po zakończeniu stażu lub na zakończenie każdego miesiąca kalendarzowego.

5. Zapewnienie opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi nastąpi w jednej z dwóch form:
1) uczestnik  szkolenia  lub  stażu  zawodowego  skorzysta  z  opieki  zapewnionej  przez  instytucję

uprawnioną do sprawowania opieki  nad dziećmi lub instytucję świadczącą usługi opiekuńcze -
dowodem  poniesienia  wydatku  będzie  opłacona  faktura  lub  inny  dokument  księgowy
o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.

a) Co  do  zasady,  koszt  opieki  wskazany  na  fakturze  lub  innym  dokumencie  księgowym
powinien dotyczyć okresu uczestnictwa osoby korzystającej z ww. formy opieki w szkoleniu
lub  innej  formie  wsparcia.  W  związku  z  powyższym  wysokość  refundacji  poniesionych
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kosztów na opiekę będzie proporcjonalna do liczby godzin (dni) szkolenia, w których dany
uczestnik brał udział.

b) Wyjątkowo, w przypadku braku możliwości rozliczenia tych kosztów za okres faktycznego
uczestnictwa  w  formie  wsparcia  w  projekcie,  za  koszt  kwalifikowalny  zostanie  uznana
całkowita kwota dokumentu księgowego obejmującego okres, za który został wystawiony
tj. miesiąc.

2) uczestnik szkolenia lub stażu zawodowego korzysta z opieki zapewnionej przez osobę zatrudnioną
na podstawie umowy cywilnoprawnej np. opiekunkę.

a) Dokumentem  zapłaty  powinien  być  rachunek  do  umowy  cywilnoprawnej  ewentualnie
faktura lub inny dokument księgowy.

b) Co  do  zasady,  koszt  opieki  wskazany  na  rachunku  lub  innym  dokumencie  księgowym
powinien  być  tożsamy z  okresem uczestnictwa  osoby  korzystającej  z  ww.  formy opieki
w szkoleniu lub innej formie wsparcia. Jeśli termin na dokumencie nie jest spójny z okresem
uczestnictwa  danej  osoby  w  szkoleniu  lub  innej  formy  wsparcia,  wysokość  refundacji
poniesionych kosztów na opiekę będzie proporcjonalna do liczby godzin/dni szkolenia lub
innej formy wsparcia, w których dany uczestnik brał udział.

3) Inną  możliwością  będzie  zapewnienie  opieki  nad  dziećmi  lub  osobami  zależnymi  przez
Beneficjenta.

6. W związku  z  powyższym istnieją  dwa sposoby  rozliczania  kosztów opieki  nad  dziećmi  lub  osobami
zależnymi:

1) poprzez  refundację  wydatku  poniesionego  uprzednio  przez  uczestnika  i  udokumentowanego
fakturą lub innym równoważnym dokumentem księgowym lub

2) poprzez wystawienie faktury bezpośrednio na Beneficjenta i opłacenie jej przez Beneficjenta.

§ 7

ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM

1. Za udział  w szkoleniu Uczestnikowi przysługuje  stypendium szkoleniowe5 które miesięcznie wynosi
120% zasiłku6, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 stawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy7,  jeżeli  miesięczna  liczba  godzin  szkolenia  wynosi  co  najmniej  150  godzin  zegarowych;
w przypadku niższej miesięcznej liczby godzin szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego ustala
się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy 8Warunkiem koniecznym
do  otrzymania  stypendium  szkoleniowego  jest  uczestnictwo  uczestnika  projektu  skierowanego
na szkolenie w co najmniej 80% godzin szkoleniowych miesięcznie.

2. Osoba  zachowuje  prawo  do  stypendium  szkoleniowego za  okres  udokumentowanej  niezdolności
do  odbywania  szkolenia,  przypadający  w  okresie  jego  trwania,  za  który  na  podstawie  odrębnych

5 W  uzasadnionych  przypadkach  uczestnik  może  dobrowolnie  zrezygnować  z  otrzymywania  stypendium  szkoleniowego  w
projekcie. Beneficjent jest zobowiązany do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnika projektu w sytuacji
rezygnacji ze stypendium
6 Kwota stypendium jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne płaconych w całości
przez płatnika, tj. podmiot kierujący na szkolenie
7 Z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
8
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przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby lub macierzyństwa

3. Za  udział  w  stażu  Uczestnikowi  przysługuje  stypendium  stażowe które  miesięcznie  wynosi  80%
wartości  netto  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  obowiązującego  w  roku  2020  r.  netto
w wysokości 1.614,14 zł netto, pod warunkiem, że liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin
miesięcznie9w  przypadku  niższego  miesięcznego  wymiaru  godzin  stażu,  wysokość  stypendium
stażowego ustala się proporcjonalnie10.

4. Od  stypendium  wskazanego  w  pkt.  1  i  2  odprowadzane  będą  przez  Organizatora  składki
na ubezpieczenie społeczne zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia  13.10.1998 r.
Dz.U. 2007 nr 11 poz. 74 z późn. zmianami oraz podatki i opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Uczestnik  Projektu  pobierając  stypendium  za  uczestnictwo  w  szkoleniach  i  stażach  podlegają
obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i zdrowotnemu, o ile nie posiada innego
tytułu do ubezpieczenia społecznego.

6. Kwota do wypłaty stypendium szkoleniowego jest ustalana po zakończeniu szkolenia na podstawie list
obecności.

7. Stypendium szkoleniowe nie przysługuje za dni/godziny nieobecności na szkoleniu.

8. Stypendium  stażowe będzie  przysługiwało  także  za  dni  wolne  od  pracy  oraz  czas  przebywania
na zwolnieniu lekarskim. Stypendium nie będzie przysługiwało za nieusprawiedliwioną nieobecność
na  stażu.  W  przypadku  długotrwałej  nieobecności  na  szkoleniu  lub  stażu  Organizator  ma  prawo
rozwiązać z Uczestnikiem umowę.

9. Wypłata będzie dokonywana Uczestnikowi Projektu na wskazany przez niego rachunek bankowy:

1) Stypendium szkoleniowe/stażowe wypłacane jest do 15-dnia kalendarzowego następnego miesiąca
za  uczestnictwo w szkoleniu/stażu  w miesiącu poprzedzającym pod warunkiem otrzymania  przez
Organizatora  listy  obecności  UP  do  5-dnia  kalendarzowego  następnego  miesiąca.2)  Stypendium
szkoleniowe/stażowe  wypłacane  jest  do  15-dnia  kalendarzowego  następnego  miesiąca
za  uczestnictwo w szkoleniu/stażu  w miesiącu poprzedzającym pod warunkiem otrzymania  przez
Organizatora od  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej transzy dotacji, w ramach której
przewidziane zostały środki pieniężne na ten cel.

§ 8

ZASADY MONITORINGU UCZESTNIKÓW

1. Uczestnicy  Projektu  zobowiązani  są  do  każdorazowego  potwierdzenia  swojej  obecności
na zajęciach. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności.

2. Uczestnicy  Projektu  zobowiązani  są  do  wypełniania  ankiet  monitorujących  w  trakcie  uczestnictwa
w Projekcie oraz po jego zakończeniu..

9 W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności miesięczne
stypendium przysługuje pod warunkiem, że miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 140 godzin miesięcznie.
10 Do wyliczenia niepełnego stypendium należy posługiwać się liczbą dni roboczych w danym miesiącu i na tej podstawie wyliczyć
stawkę za dzień roboczy w tym miesiącu. Kwotę stypendium stażowego należy wyliczyć poprzez przemnożenie liczby dni roboczych,
podczas których uczestnik odbywał staż przez stawkę dzienną
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3. Informacje,  o których mowa w punktach 1-2 będą wykorzystywane do wywiązania się Organizatora
z obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu.

§ 9

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

1. Uczestnik Projektu ma prawo do skorzystania z bezpłatnego wsparcia oferowanego w ramach Projektu
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Uczestnik Projektu ma prawo do:
1) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych,
2) ciepłego posiłku
3) otrzymania stypendium pod warunkiem spełnienia warunków wskazanych w § 7,
4) zwrotu  kosztów  dojazdów  i/lub  kosztów  opieki  nad  dzieckiem/osobą  zależną

na warunkach określonych w § 6.
3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:

1) przestrzegania  zapisów  niniejszego  Regulaminu  oraz  zapisów  umów/  deklaracji/  oświadczeń
podpisanych w trakcie uczestnictwa w projekcie,

2) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach zgodnie ze ścieżką zaplanowaną
w IPD,

3) rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami prowadzącego zajęcia,
4) potwierdzania  uczestnictwa  w  zajęciach  każdorazowo  poprzez  złożenie  podpisu

na liście obecności,
5) poddawania się monitoringowi i ewaluacji zgodnie z zasadami, o których mowa w §8,
6) w przypadku niewywiązania się Uczestnika Projektu ze zobowiązania o przekazaniu kopii:  umów

o pracę,  umów cywilnoprawnych,  zaświadczenia  z  CEiDG o podjęciu  działalności  gospodarczej
wraz  z  dowodem  opłaconych  składek  ZUS  lub  oświadczenia  o  braku  podjęcia  zatrudnienia
w terminie do 90 dni po zakończeniu udziału w Projekcie) Organizator Projektu może przenieść na
Uczestnika kary nałożone przez Instytucję Pośredniczącą, wynikające z niezrealizowania wskaźnika
efektywności zatrudnieniowej,

7) uczestnictwa  w  spotkaniu  z  doradcą  zawodowym  mającym  na  celu  identyfikację  potrzeb
i  diagnozowanie  możliwości  doskonalenia  zawodowego  oraz  w  poradnictwie  zawodowym.
Uczestnik  projektu  może  jednokrotnie  najpóźniej  co  najmniej  24  godziny  przed  planowanym
terminem  wsparcia  indywidualnego  wnioskować  o  zmianę  terminu  wsparcia  zaplanowanego
w projekcie. We wskazanej sytuacji Beneficjent wyznacza nowy termin wsparcia indywidualnego
zaplanowanego w ramach projektu,

8) w  przypadku  nieobecności,  niezwłocznego  poinformowania  zespołu  projektu
o  absencji  oraz  przedstawienia  w  terminie  do  5  dni  stosownych  dokumentów.
W  przypadku  nieobecności  spowodowanej  chorobą  lub  problemami  zdrowotnymi,  Uczestnik
Projektu  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  do  Biura  Projektu  zwolnienia  lekarskiego.
W pozostałych przypadkach uczestnik poproszony zostanie o złożenie stosownego oświadczenia.

9) w  przypadku  nieobecności  na  zajęciach  szkoleniowych  uczestnik  szkolenia  zobowiązany  jest
do  samodzielnego  zrealizowania  materiału  będącego  przedmiotem  opuszczonych  zajęć.
Wymagana minimalna frekwencja to 80% zrealizowanych zajęć zaplanowanych zgodnie z IPD.

10) uczestnictwa w zajęciach indywidualnych z zachowaniem 100% obecności.
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11) Przekazania informacji o statusie na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie:
a) W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie   przekazać Organizatorowi dane

dotyczące swojego statusu na rynku pracy (pracujący11, bezrobotny, bierny zawodowo) oraz
informacje  na  temat  udziału  w kształceniu  lub  szkoleniu  oraz  uzyskaniu  kwalifikacji  lub
nabyciu kompetencji,  podjęciu nauki w formach szkolnych lub otrzymaniu zwrotnych lub
bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej z EFS (w innych projektach
EFS)

b) W  terminie  90  dni  kalendarzowych  od  zakończenia  udziału  w  projekcie   przekazać
Organizatorowi dane dotyczące swojego statusu na rynku pracy (pracujący12, bezrobotny,
bierny zawodowo) oraz przekazać informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu
oraz uzyskaniu kwalifikacji lub nabyciu kompetencji,  podjęciu nauki w formach szkolnych
lub otrzymaniu zwrotnych lub bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej
z EFS (w innych projektach EFS);

4. Skreślenie  Uczestnika  Projektu  z  jego  winy  może  wiązać  się  z  konsekwencjami  finansowymi
w  postaci  zwrotu  na  rachunek  bankowy  wskazany  przez  Projektodawcę  kosztów  poniesionych
w związku z jego dotychczasowym udziałem w projekcie.

§ 10

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA PROJEKTU

1. Organizator Projektu ma prawo do:

1) przetwarzania  danych  osobowych  zgodnie  z  podpisanym  formularzem  rekrutacyjnym
do  udziału  w  projekcie  oraz  oświadczeniem  pn.  Obowiązek  informacyjny  realizowany
w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,

2) Seślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników, jeśli opuścił on ponad 20 % danego rodzaju zajęć
grupowych i/lub nie stawił się na kolejny termin spotkania indywidualnego (wymagana jest 100%
obecność  na  spotkaniach  indywidualnych)  i  nie  przedstawił  stosownych  dokumentów
usprawiedliwiających tę nieobecność dni w wyznaczonym przez Organizatora ;,

3) skreślenia uczestnika Projektu z listy uczestników, w przypadku naruszenia przez niego niniejszego
Regulaminu oraz  zasad  współżycia  społecznego,  w  szczególności  w  przypadku  naruszenia
nietykalności  cielesnej  innego  uczestnika  Projektu,  nauczyciela,  trenera  lub  pracownika  Biura
Projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu.

2. Organizator zobowiązuje się do:

1) poinformowania  wszystkich  zainteresowanych  udziałem  w  Projekcie,  że  jest
on  współfinansowany  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

11 Należy przedstawić kopię dokumentu potwierdzającego podjęcie:zatrudnienia 
o kopię umowy o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu (z uwzględnieniem okresu zatrudnienia i wymiaru etatu)
o kopię umowy cywilnoprawnej (zlecenie, dzieło) lub zaświadczenia o zatrudnieniu

 działalności gospodarczej  
o wydruk  z  CEIDG  potwierdzający  rozpoczęcie  prowadzenia  działalności  gospodarczej  lub  dowód  opłacenia

należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie wydane przez upoważniony organ – np. ZUS,
Urząd Skarbowy, urząd miasta lub gminy itp.

12 jw
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Działanie:  1.2  Wsparcie  osób  młodych  na  regionalnym  rynku  pracy  -  projekty  konkursowe,
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,

2) przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu,

3) zapewnienia zaplecza organizacyjnego i dydaktycznego do realizacji  wsparcia oraz zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji form wsparcia

4) zapewnienia  wypłaty  stypendium  i/lub  stażowego  Uczestnikowi,  w  przypadku  gdy  wynika
to z realizacji przewidzianych dla Uczestnika form wsparcia,

5) zwrotu  kosztów  dojazdów  i/lub  kosztów  opieki  nad  dzieckiem/osobą  zależną
na warunkach określonych w § 6

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  Regulaminu bądź  wprowadzenia  dodatkowych
postanowień.

2. W przypadku zmian dokonanych w  Regulaminie Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie
uczestników  Projektu  poprzez  publikację  nowego  regulaminu  na  stronie  projektu
www.profiteogroup.pl/  wsparcie_dla_mlodych  .

3. W  przypadkach  nieujętych  w  Regulaminie decyzję  ostateczną  podejmuje  Kierownik  Projektu  lub
Organizator/Właściciel.

Niniejszy  Regulamin wchodzi  w  życie  z  dniem   publikacji  na  stronie  projektu „WSPARCIE  DLA  OSÓB
MŁODYCH SZYTE NA MIARĘ!” i obowiązuje przez okres realizacji Projektu.

Załączniki:

1. Formularz rekrutacyjny.

2. Karta oceny formularza rekrutacyjnego.

3. Umowa o udział w projekcie.

Zatwierdził:         Jarosław Nieradka

Profiteo Group  
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