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REGULAMIN  REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

WBREW PRZECIWNOŚCIOM – AKTYWNI NA RYNKU PRACY 

 

I. Informacje ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie pn. „Wbrew 

przeciwnościom – aktywni na rynku pracy” nr RPDS .08.02.00-02-0231/16, realizowanym  

w ramach Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, Osi priorytetowej 8 Rynek pracy. 

2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

3. Projekt realizowany jest przez Dolnośląskich Pracodawców – Lidera i Fundację Wałbrzych 2000 – 

Partnera Projektu.  

4. Okres realizacji projektu: od 01.10.2016 r. do 31.03.2018 r. 

5. Celem projektu jest: 

 aktywizacja zawodowa  osób od 30 roku życia, które znajdują się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy,  

 promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz mobilności pracowników, 

 włączenie społeczne, podnoszenie poziomu i jakości życia, 

 wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP. 

 

II.  Objaśnienie terminów i skrótów 

 

1. Uczestnik to osoba która: 

 została zakwalifikowana do udziału w projekcie 

 podpisała wszystkie wymagane dokumenty. 

2. Beneficjent – Dolnośląscy Pracodawcy (Lider Projektu) 

3. Partner Projektu – Fundacja Wałbrzych 2000 

4. Biuro projektu – 58-309 Wałbrzych, ul. Wrocławska 53.  

Siedziba beneficjenta; ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych  

 

III. Rekrutacja 

 

1. W projekcie mogą brać udział mieszkańcy powiatów: wałbrzyskiego ziemskiego, jeleniogórskiego 

ziemskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, jaworskiego, kłodzkiego, lubańskiego, 

lwóweckiego, złotoryjskiego, ząbkowickiego, które w dniu przystąpienia do projektu ukończyły 30 

rok życia. 
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2. Do projektu w procesie rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 50 uczestników  (34 kobiety, 16 

mężczyzn), które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy: osoby powyżej 50 roku życia, 

kobiety, osoby niepełnosprawne, bezrobotne, bierne zawodowo, osoby o niskich kwalifikacjach. 

3. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie dwukrotnie : od października do listopada 2016 i  od 

maja do czerwca 2017r. 

4. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do złożenia następujących 

dokumentów: 

a) wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z kwestionariuszem osobowym, 

b) oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych. 

Deklarację uczestnictwa można złożyć: 

 osobiście w biurze projektu : ul. Wrocławska 53, 58-309 Wałbrzych oraz w siedzibie DP  

ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych  

 listownie – poprzez wysłanie deklaracji na ww. adresy. 

5. Oceny zgłoszeń dokona Komisja Rekrutacyjna powołana przez Komitet Sterujący Projektu.  

6. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione za pośrednictwem poczty 

e-mail, lub telefonicznie o przyjęciu do projektu oraz o terminie spotkania w celu przedstawienia i 

podpisania dokumentów udziału w projekcie. 

7. Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie z 

powodu braku miejsc, za ich zgodą zostaną umieszczone na liście rezerwowej według kolejności 

zgłoszeń lub wezmą udział w kolejnym naborze do projektu.  

8. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list 

podstawowych(przed rozpoczęciem udziału w projekcie lub w początkowej jego fazie). Podstawą 

kwalifikowania osób z list rezerwowych będzie ten sam status. 

9. Wybór uczestników projektu będzie dokonywany zgodnie z zasadą równości szans kobiet i 

mężczyzn.   

10. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie wezmą udziału w procesie rekrutacji. 

11. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i będą przechowywane w biurze projektu.  

 

 

IV. Obowiązki i uprawnienia uczestnika projektu. 

 

1. Uczestnik zobowiązuje się podpisać stosowne dokumenty: 

 deklarację uczestnictwa, 

 umowę uczestnictwa w projekcie, 

 odpowiednie oświadczenia, 

 inne dokumenty wynikające z kolejnych etapów realizacji projektu. 

.  
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2. Uczestnik jest zobowiązany do wypełniania ankiet ewaluacyjnych po każdym zadaniu i testów 

sprawdzających. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do przystąpienia do egzaminu w przypadku uczestnictwa w szkoleniu. 

5. Uczestnik zobowiązuje się do informowania beneficjenta o każdej zmianie mającej wpływ na jego 

udział w projekcie i innych danych podanych w dokumentacji projektowej. 

6. Uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych dla niego zadaniach. 

Beneficjent dopuszcza jedynie nieobecność usprawiedliwioną. Frekwencja na zajęciach wynosi 

min. 80%. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej Beneficjent zastrzega sobie prawo 

wykluczenia Uczestnika z udziału w projekcie. 

7. Za usprawiedliwioną nieobecność uznaje się: 

 przyczyny zdrowotne: kserokopia zwolnienia lub wyjaśnienia uczestnika, 

 przyczyny losowe: pisemne wyjaśnienie uczestnika.    

8. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie w trakcie jego trwania Uczestnik 

zobowiązany jest do złożenia u Beneficjenta pisemnego oświadczenia o rezygnacji i zwrotu 

kosztów udziału w projekcie. 

9. W terminie 7 dni od daty podpisania umowy uczestnictwa, w przypadku posiadania statusu osoby 

bezrobotnej (zarejestrowanej w UP) uczestnik zobowiązany jest do poinformowania właściwego 

Urzędu o fakcie rozpoczęcia udziału w Projekcie, oraz każdorazowo o wszystkich wypłaconych z 

tego tytułu świadczeniach. 

10. Uczestnik Projektu który pobiera inne świadczenia (renta, emerytura, świadczenia rodzinne, 

świadczenia socjalne itp.) zobowiązany jest niezwłocznie informować właściwe instytucje o fakcie 

pobierania w projekcie świadczeń pieniężnych. 

11. Uczestnik może korzystać tylko z jednej niżej wymienionej ścieżki wsparcia w projekcie: 

a) identyfikacja i diagnoza potrzeb uczestników, poradnictwo i pośrednictwo zawodowe, zajęcia 

aktywizacyjne, szkolenia i kursy zawodowe, 3-miesięczne praktyki zawodowe 

b) identyfikacja i diagnoza potrzeb uczestników, poradnictwo i pośrednictwo zawodowe, zajęcia 

aktywizacyjne, subsydiowane zatrudnienie. 

c) identyfikacja i diagnoza potrzeb uczestników, poradnictwo i pośrednictwo zawodowe, zajęcia 

aktywizacyjne, praca na stanowisku w formie telepracy. 

12. Udział w projekcie jest bezpłatny 

13. Beneficjent zapewni uczestnikom materiały edukacyjne, catering, stypendium szkoleniowe  

(w przypadku uczestnictwa w kursach i szkoleniach zawodowych), wynagrodzenie za udział  

w praktykach zawodowych.  

 

V. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1  października 2016r. 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie lub ujęcia dodatkowych 

postanowień. 
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3. O sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostatecznie decyduje Komitet Sterujący. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Beneficjenta. 

5. Każdy z uczestników projektu potwierdza pisemne zapoznanie się z regulaminem.  

6. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu, siedzibie Partnera Projektu oraz na 

stronie internetowej. 


