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Regulamin projektu „Nowy zawód dla młodych”  

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach:  
Oś priorytetowa  I  Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 

Działania  1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, 

Poddziałania   1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Tytuł projektu Nowy zawód dla młodych 

Numer projektu POWR.01.02.01-26-0015/21 

Nazwa Beneficjenta Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr THETA 

 
§ 1  

Postanowienia ogólne  

1. Regulamin projektu określa zasady rekrutacji, uczestnictwa i przyznawania wsparcia w projekcie pn. „Nowy zawód dla 

młodych”.   

2. Projekt jest realizowany przez Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr THETA na podstawie umowy  

o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020  

nr POWR.01.02.01-26-0015/21-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach  (Instytucją Pośredniczącą).  

3. Biuro projektu: Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr THETA, ul. Leszczyńska 45, 25-321 Kielce. 

4. Instytucja Pośrednicząca (IP) – Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.  

5. Realizator Projektu publikuje Regulamin w formie elektronicznej na stronie www.thetakielce.pl oraz udostępni go  

w Biurze Projektu w formie papierowej.  

6. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania 84 osób młodych do 29 r. ż. 

w tym 49 kobiet oraz 35 mężczyzn będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy zwłaszcza wśród osób 

młodych należących do tzw. grupy NEET zamieszkałych na terenie woj. świętokrzyskiego poprzez ich udział  

w kompleksowej ścieżce reintegracji zawodowej do końca 30.06.2023r. 

7. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2022 r. do 30.06.2023 r. na terenie województwa świętokrzyskiego.  

8. Wsparciem projektowym w szczególności zostaną objęte osoby z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: osoby 

z grupy NEET (nie szkolą się, nie pracują ani nie kształcą zgodnie z definicją przyjętą w POWER) będą stanowiły 100% 

grupy docelowej, w tym: 74 osoby (43K)-bezrobotne, nie zarejestrowane w urzędzie pracy, 10 osób (6K) –bierni 

zawodowo, 6 osób (3K)-niepełnosprawni. Minimum 20% grupy docelowej, tj. 17 osób (10K  

i 7M) stanowić będą osoby zamieszkałe (w rozumieniu przepisów KC) miasta średnie lub miasta tracące funkcje 

społeczno-gospodarcze. 

9. Ponadto, zgodnie z kryterium dostępu, uczestnikami projektu nie mogą być osoby należące do grupy docelowej 

określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. 

10. Całkowity nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym 

Regulaminem, pozostaje w gestii Kierownika Projektu. Sprawy rozstrzygane będą w oparciu o akty prawa unijnego  

i polskiego, dokumenty programowe i obowiązujące wytyczne.  

§ 2  

Słownik pojęć 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:   

1. Projekt – projekt „Nowy zawód dla młodych” realizowany przez „Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr Theta  

w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.  

2. Beneficjent/Realizator Projektu – Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr THETA w Kielcach,  

3. Biuro Projektu – biuro obsługujące Projekt, zapewniające możliwość udostępnienia pełnej dokumentacji merytorycznej 

wdrażanego projektu oraz zapewniającego Uczestnikom Projektu i osobom zainteresowanym udziałem w projekcie 

możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu oraz uzyskania informacji o projekcie w szczególności informacji  

o zasadach rekrutacji i formach wsparcia, mieszczące się pod adresem ul. Leszczyńska 45, 25-321 Kielce.  

4. WUP w Kielcach– Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.  

5. Formularz zgłoszeniowy – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy z danymi Kandydata/Kandydatki,  

w oparciu o który odbywa się rekrutacja Kandydatów/Kandydatek do Projektu (Załącznik nr 1).  

6. Kandydat – osobę fizyczną (kobietę lub mężczyznę) biorącą udział w procesie rekrutacji do Projektu.  

7. Uczestnik Projektu – osobę fizyczną (kobietę, mężczyznę) zakwalifikowaną do udziału w Projekcie, która podpisała 

stosowne oświadczenia.  

8. Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia 

pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana w ewidencji urzędu pracy jako bezrobotna.   

http://www.thetakielce.pl/
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9. Osoba bierna zawodowo – osobę, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest 

bezrobotna), np. studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo. Do grupy biernych zawodowo 

zalicza się m.in.:  

a. studentów studiów stacjonarnych, którzy uznawani są za osoby bierne zawodowo, chyba że pracują (również na 

część etatu), wówczas są osobami pracującymi,  

b. studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) ale tylko wtedy, gdy nie są zarejestrowani jako 

osoby bezrobotne (weryfikacja statusu) i nie pracują;   

c. doktoranci mogą być uznani za osoby bierne zawodowo, jeżeli nie są zatrudnieni na uczelni, w innej instytucji lub 

przedsiębiorstwie.  

d. 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), ale tylko 

wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest 

zarejestrowana), jeżeli są zarejestrowane już jako bezrobotne wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo. 

Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bierna zawodowo urodziła dziecko, niemniej w związku  

z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub 

rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bierną zawodowo chyba, że jest zarejestrowana 

jako bezrobotna, wówczas zgodnie z definicją należy wykazać ją jako osobę bezrobotną  

9. Osoba z niepełnosprawnościami – to osoba niepełnosprawna w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o których mowa w ustawie  

z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.  

10. Osoba o niskich kwalifikacjach to osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Przyjmuje się, 

że do tego poziomu wykształcenia kwalifikują się osoby bez wykształcenia oraz z wykształceniem: podstawowym, 

gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym/ponadpodstawowym.  

11. Osoby z kategorii NEET - (ang. not in employment, education or training) - osoby młode w wieku 15-29 lat, które 

spełniają łącznie trzy następujące warunki:  

a. nie pracują, tj. osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo,  

b. nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek 

szkolny lub nauki),   

c. nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub 

doskonalenie umiejętności kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.  

W procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować, 

czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w  okresie ostatnich 4 tygodni).  

12. Osoby w wieku 18-29 lat – to osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miały ukończone 18 lat i nie 

ukończyły 30 lat, tj. do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin. Przykładowo osobą rozpoczynającą udział  

w projekcie może być osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie (tj. otrzymania pierwszej formy wsparcia) 

miała 29 lat i 10 miesięcy.  

13. Dzień rozpoczęcia udziału w projekcie – dzień udzielenia uczestnikowi projektu pierwszej formy wsparcia. 

14. Wsparcie – oznacza to pomoc udzielaną Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu, uwzględniającą łącznie formy wsparcia 

przewidziane projektem dla danego Uczestnika (Poradnictwo zawodowe + IPD, szkolenia, staże). 

15. IPD – narzędzie zwane Indywidualnym Planem Działania, plan działań przygotowany wraz z Uczestnikiem/czką przez 

doradcę zawodowego, opracowany w oparciu o analizę społeczno-zawodową Uczestnika/czki, dostosowany do 

indywidualnych potrzeb i możliwości, z uwzględnieniem wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz możliwości 

podjęcia pracy. IPD zawiera harmonogram realizacji poszczególnych działań możliwych do realizacji w ramach 

projektu, jak i możliwych do samodzielnej realizacji przez Uczestnika/czkę w celu zatrudnienia.  

16. Pośrednictwo pracy - pośrednik pracy będzie w trakcie dyżurów dostępny dla wszystkich UP w czasie trwania całego 

projektu. Jego/jej zadaniem będzie współpraca z UP i doradcą zawodowym w celu przedstawiania ofert pracy dla UP 

zbieżnych z ich ścieżką i IPD. 

17. Staże zawodowe – oznacza umożliwienie nabycia doświadczenia zawodowego i zdobycia zatrudnienia przez 

Uczestników/czki Projektu.  

18. Pracodawca – zgodnie z Kodeksem Pracy jest to jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej,   

a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia pracowników.   

19. Umowa stażowa – oznacza trójstronną umowę zawieraną pomiędzy Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu, Pracodawcą 

oraz Beneficjentem określającą zasady odbycia stażu, miejsce, harmonogram stażu oraz wysokość wynagrodzenia za 

staż i inne istotne ustalenia.   

20. Miejsce zamieszkania – miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa  

z zamiarem stałego pobytu zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. 2017 poz. 

459).  

http://www.thetakielce.pl/
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21. Strona Projektu – stronę internetową Projektu znajdującą się pod adresem www.thetakielce.pl na której zamieszczane 

będą dokumenty projektowe oraz aktualne informacje dotyczące realizowanego Projektu. 

§ 3  

Uczestnicy Projektu  

1. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku 18-29 lat, z obszaru województwa świętokrzyskiego 

 (tj. osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów 

Kodeksu cywilnego) pozostające bez pracy, w tym:  

a) Osoby z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z kategorii NEET, osoby  

z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach. 

2. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba, która złożyła Formularz Zgłoszeniowy (Załącznik nr 1) wraz  

z kompletem wymaganych oświadczeń i załączników oraz przeszła pozytywnie proces rekrutacji i została 

zakwalifikowana do udziału w Projekcie.  

3. Zakłada się następującą strukturę grupy docelowej:  

a) 10 osób biernych zawodowo (6 kobiet, 4 mężczyzn),  

b) 17 osób, które zamieszkują (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje 

społeczno-gospodarcze (tj. Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-

Kamienna, Starachowice, Staszów) objęte wsparciem w projekcie (10 kobiet, 7 mężczyzn) 

c) co najmniej 6 osób z niepełnosprawnościami (3 kobiety, 3 mężczyzn).    

§ 4 

Zakres wsparcia  

1. Wsparcie oferowane w ramach Projektu obejmuje:  

1.1. Wsparcie doradcze w celu identyfikacji potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie 

doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób, na podstawie, której, dla 

każdego z uczestników projektu opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania (IPD) – maksymalnie 8 godz. dla 

każdego Uczestnika/czki Projektu;  

1.2. Szkolenie dla 76 Uczestników/czek Projektu w zależności od zdiagnozowanych na etapie IPD potrzeb;  

1.3. Staże zawodowe w zależności od zdiagnozowanych w IPD potrzeb Uczestnika/czki Projektu-min. 3 m-ce.  

2. Uczestnikom projektu przysługuje:  

a) Stypendium szkoleniowe w wysokości 9,93 zł za godzinę – dla osób uczestniczących w szkoleniu.  

b) Badania lekarskie przed przystąpieniem do stażu,  

c) Stypendium stażowe przez okres 3 miesięcy. Stażyści pobierający stypendium stażowe w okresie odbywania stażu 

podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu (emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu) i ubezpieczeniu 

zdrowotnemu.   

3. Wszystkie realizowane formy wsparcia (tj. identyfikacja potrzeb, szkolenie) są bezpłatne dla Uczestnika/czki Projektu.  

§ 5 

Rekrutacja Uczestników Projektu  

1. Rekrutacja Uczestników Projektu odbywać się będzie w terminie od 01.05.2022r. do wyczerpania limitu miejsc nie później 

jednak niż do grudnia 2022 r. .   

2. Rekrutacja zostanie przeprowadzana zgodnie z zasadą bezstronności, jawności, przejrzystości i równości szans  

(w tym równości płci) oraz równości szans dla osób z niepełnosprawnościami.   

3. Kandydaci do udziału w projekcie zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem projektu.   

4. Kandydaci, składają dokumenty rekrutacyjne w terminie naboru (osobiście, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem 

jednego z działających na terenie kraju operatorów pocztowych, w tym firm kurierskich).   

5. Formularz zgłoszeniowy może być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, 

sugerowane jest użycie drukowanych liter), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach, podpisany czytelnie 

Imieniem i Nazwiskiem Kandydata.  

6. Weryfikacja formularzy zgłoszeniowych pod kątem formalnym będzie dokonywana przez Kierownika projektu na bieżąco 

w miarę napływu formularzy zgłoszeniowych do Biura Projektu. W przypadku braków formalnych Kandydat zostanie 

jednokrotnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie 

wskazanych przez Kierownika braków formalnych skutkować będzie odrzuceniem formularza zgłoszeniowego na etapie 

weryfikacji formalnej i nie zakwalifikowaniem Kandydata do kolejnego etapu rekrutacji.  

7. Formularze będą weryfikowane pod kontem spełnienia kryteriów formalnych, tj.  

7.1. Wiek 18-29 lat.  

7.2. Zamieszkanie na terenie woj. świętokrzyskiego. 
7.3. Status na rynku pracy - bierna zawodowo (weryfikacja zaświadczenia z ZUS DRUK US-7/KRUS) lub bezrobotna 

niezarejestrowana w Urzędzie Pracy (weryfikacja poprzez zaświadczenie z ZUS DRUK US-7/KRUS) 

http://www.thetakielce.pl/
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7.4. Należąca do tzw. grupy NEET (tj. nie szkoląca się i nie kształcąca się, nie pracująca) - weryfikacja: oświadczenie 

kandydata/zaświadczenie ZUS- DRUK US-7/KRUS. 

8. Po spełnienie kryteriów formalnych formularze będą oceniane pod kątem kryteriów premiujących. Na podstawie danych 

zawartych w formularzu, będą przyznawane następujące punkty:  

8.1. Kobieta - 15 pkt. 

8.2. Osoba bez doświadczenia zawodowego - weryfikacja: oświadczenie UP - 5 pkt. 

8.3. Osoba z niskimi kwalifikacjach-weryfikacja oświadczenie UP - 5 pkt. 

8.4. Osoba z miast średnich lub tracące funkcję społeczno-gospodarczej, (tj. Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Ostrowiec 

Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów) weryfikacja oświadczenia FZ - 5 pkt. 

8.5. Osoba niepełnosprawna - weryfikacja urzędowe zaświadczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności  

(np. ZUS) - 5pkt, 

9. Osobą odpowiedzialną za proces rekrutacji jest Koordynator Projektu. 

10. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu. 

11. Odmowa podania danych osobowych oraz brak zgody na ich przetwarzanie są równoznaczne z brakiem możliwości 

udzielenia wsparcia w ramach Projektu.  

12. Telefoniczne rezerwowanie miejsc nie jest możliwe.  

13. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: koordynator projektu, specjalista ds. sprawozdawczości.  

14. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej odbywać się będą na bieżąco w zależności od potrzeb.  

15. Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby należące do grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. 

tzn.:  

a. 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. osób 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).    

b. imigrantów (w tym os. polskiego pochodzenia), reemigrantów wywodzących się z grup docelowych wskazanych  

w lit. a.   

16. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:  

16.1. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie kompletu dokumentów listownie, elektronicznie lub 

osobiście w wybranym Biurze Projektu. Dokumenty dostępne są w Biurach Projektu oraz na stronie internetowej 

Beneficjenta www.thetakielce.pl; 

16.2. Pozytywne przejście weryfikacji formalnej (weryfikacji kryteriów obligatoryjnych i dodatkowych udziału  

w Projekcie);   

16.3. Pozytywne przejście oceny merytorycznej, o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zdecyduje liczba 

zgromadzonych punktów 

16.4. Pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie wypełnionej Karty Oceny do udziału   

w projekcie będącej Załącznikiem nr 2 do Regulaminu.  

17. Kandydat/tka zostanie wpisana na listę rekrutacyjną na podstawie uzyskanych punktów (im więcej punktów, tym wyższe 

miejsce na liście). W momencie zebrania się grupy tworzona będzie lista rezerwowa, z której dobierane będą osoby w 

razie rezygnacji, wykluczenia (np. negatywnej weryfikacji w systemie SL), niedopełnienia formalności przez 

Uczestnika/czkę.  W przypadku, gdy żadna z osób z listy rezerwowej nie wyrazi gotowości do udziału w projekcie 

nastąpi ponowny nabór Uczestników/czek do projektu. 

18. Osoby zakwalifikowane do projektu podpisują wymagane oświadczenia, dokumenty.  

19. Beneficjent prowadzi rekrutację zgodnie z zasadą równości szans oraz wskaźnikami ilościowymi, które zostały 

określone we wniosku o dofinansowanie Projektu.  

20. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane drogą pocztową (listowną tradycyjną/mailową) lub 

telefonicznie, bądź poprzez sms.    

21. O zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie zdecyduje liczba zgromadzonych punktów łącznie z ogólnych  

i priorytetowych kryteriów.   

http://www.thetakielce.pl/
http://www.thetakielce.pl/
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22. W przypadku uzyskaniu przez dwóch kandydatów takiej samej liczby punków decydującym jest termin złożenia 

formularza rekrutacyjnego z zastrzeżeniem punktu 10.  

§ 6 

  Prawa i obowiązki Uczestników projektu  

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do obligatoryjnego udziału we wszystkich bezpłatnych formach wsparcia 

przewidzianych Projektem, tj. w:  

➢ Indywidualnej identyfikacji potrzeb osób młodych (w tym opracowanie IPD);   

➢ Szkoleniu zawodowym (dotyczy wybranych uczestników na podstawie opracowanego IPD); 

➢ Pośrednictwo pracy;   

➢ Stażu zawodowym. (dotyczy wybranych uczestników na podstawie opracowanego IPD). 

2. Uczestnicy szkoleń otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe i artykuły piśmienne, których odbiór potwierdzą 

własnoręcznym podpisem. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, jeśli nie upłynęło 20% godzin programu szkolenia, 

Uczestnicy będą zobowiązani do zwrotu wszystkich materiałów szkoleniowych, które zostaną przekazane kolejnej osobie 

zakwalifikowanej do projektu.  

3. Warunkiem ukończenia szkolenia oraz otrzymania zaświadczenia jest uzyskanie, co najmniej 80% frekwencji na 

zajęciach.  

4. Uczestnik projektu ma prawo do:  

4.1. odbywania form wsparcia zgodnie z Regulaminem projektu i przewidzianym harmonogramem,  

4.2. otrzymania w ramach uczestniczenia w danej formie wsparcia świadczeń przewidzianych w projekcie  

(np.: zwrot kosztów dojazdu 1 , czy opieki nad osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 2 , 

stypendium), 

4.3. otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i uzyskanych kompetencjach/kwalifikacjach zawodowych (jeżeli 

dotyczy), 

4.4. potwierdzenia certyfikatem zawodowym nabytej wiedzy, w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu (jeśli 

dotyczy);  

4.5. otrzymania zaświadczenia o ukończeniu stażu oraz opinii opiekuna stażu.  

5. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:  

5.1. zapoznania się z Regulaminem Projektu 

5.2.  aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych dla nich formach wsparcia oraz potwierdzania obecności, 

podpisem na liście. 

5.3. podpisania niezbędnych oświadczeń uczestnictwa w projekcie oraz innych dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej realizacji projektu oraz monitorowania wskaźników kluczowych,  

5.4. stosowania się do postanowień Regulaminu oraz przestrzegania zapisów zawartych w projekcie umów, oświadczeń, 

5.5. regularnego i punktualnego uczestnictwa w formach wsparcia,  

5.6. wypełniania ankiet satysfakcji i udzielania innych niezbędnych informacji w celu monitoringu i ewaluacji projektu,  

5.7. usprawiedliwiania nieobecności w ramach każdej form wsparcia zaświadczeniem lekarskim (wyjątkowo -

oświadczeniem o zdarzeniu losowym),  

5.8. niezwłocznego informowania o zmianach danych osobowych, kontaktowych i innych danych mających wpływ na 

realizację projektu,  

5.9. w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekazania Realizatorowi projektu danych dotyczących 

swojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania 

kwalifikacji lub nabycia kompetencji, a w terminie 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnienia 

danych dotyczących ewentualnych zawartych umów lub dokumentów związanych z podjęciem zatrudnienia lub 

własnej działalności gospodarczej pod rygorem żądania przez Realizatora projektu zwrotu przez Uczestnika projektu 

 
1 Zasady refundacji kosztów dojazdu w związku odbywaniem staży określa regulamin realizacji stażu. Uczestnikowi projektu przysługuje zwrot 

kosztów dojazdu za udział w spotkaniach z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy w wysokości maksymalnie 15 zł dziennie. Refundacji 

kosztów dojazdu dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez uczestnika projektu. Uczestnik projektu zobowiązany jest do wniosku 

dołączyć dokument potwierdzający wysokość kosztów przejazdu. Wzór wniosku o refundację kosztów dojazdu wraz z warunkami jej otrzymania 

udostępnia Realizator projektu.   
2 Zasady refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu  w związku odbywaniem 

staży określa regulamin realizacji stażu. Uczestnikowi projektu przysługuje zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą wymagającą 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu za udział w spotkaniach z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy w wysokości maksymalnie 

20 zł brutto brutto za jedną godzinę.   
Refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu dokonuje się na podstawie 

wniosku złożonego przez uczestnika projektu. Uczestnik projektu zobowiązany jest do wniosku dołączyć dokument potwierdzający faktyczne 

poniesienie wydatku za dany okres. Wzór wniosku o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą wymagającą wsparcia  

w codziennym funkcjonowaniu wraz z warunkami jej otrzymania udostępnia Realizator projektu.   
 

http://www.thetakielce.pl/
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równowartości kwot niekwalifikowalnych przez IP związanych  z zastosowaniem zapisów zawartej umowy  

o dofinansowanie projektu mających bezpośredni związek z uchylaniem się Uczestnika projektu z wywiązania się  

z powyższego obowiązku. Powyższe dokumenty muszą umożliwić Realizatorowi projektu potwierdzenie faktu 

zatrudnienia/zaangażowania Uczestnika projektu po zakończeniu udziału w projekcie w okresie co najmniej trzech 

miesięcy (rozumianych jako co najmniej 90 dni kalendarzowych) od zakończenia udziału w projekcie, w tym wgląd 

do zawartych umów oraz  w przypadku podjęcia prowadzenia działalności gospodarczej - dowód opłacenia należnych 

składek ZUS lub zaświadczenie wydane przez upoważniony organ (np. ZUS, US, urząd miasta lub gminy).  

§ 7 

Zasady zakończenia /rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie  

1. Uczestnik projektu kończy udział w Projekcie w przypadku:   

1.1. nieukończenia zaplanowanej formy wsparcia w związku z nieobecnością;  

1.2.  niewywiązywania się z innych obowiązków Uczestnika projektu skutkujących zakończeniem udziału  

w projekcie 

1.3. braku możliwości realizacji celu projektu, w oparciu o pisemną decyzję Kierownika projektu, o której Uczestnik 

zostanie bezzwłocznie poinformowany;   

1.4. stwierdzenia faktu nieprawidłowości złożonych oświadczeń rzutujących na prawidłową realizację i rozliczenie 

projektu;   

1.5. braku możliwości realizacji wsparcia na zasadach i w zakresie przewidzianym w Projekcie, w tym np. określonej 

tematyki szkoleń, w oparciu o pisemną decyzję Kierownika projektu, o której Uczestnik zostanie bezzwłocznie 

poinformowany.   

1.6. złożenia rezygnacji z udziału w Projekcie,   

1.7. rezygnacji z przyczyn osobistych/losowych, które to muszą być udokumentowane co najmniej złożeniem 

odpowiedniego oświadczenia  

1.8. rezygnacji z przyczyn zdrowotnych, które to muszą być udokumentowane stosownym zaświadczeniem lekarskim 

bądź złożeniem odpowiedniego oświadczenia;   

2. W przypadku zakończenia przez Uczestnika projektu udziału w projekcie z powodów nieuzasadnionych, Uczestnik 

projektu zobowiązany jest zwrócić Realizatorowi projektu kwotę jaka została przeznaczona w projekcie na jego 

udział w przerwanej formie wsparcia. Wysokość kwoty uzależniona jest od etapu na jakim nastąpiło zakończenie 

udziału w Projekcie i będzie ustalana indywidualnie.    

3. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie 

pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny. Beneficjent w terminie 2 dni roboczych rozpatrzy  

w/w oświadczenie i poinformuje UP o zgodzie na rezygnację z udziału w projekcie.  

4. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej 

lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez UP w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.  

5. Uzasadnionym powodem rezygnacji z udziału w projekcie jest podjęcie zatrudnienia.  

6. Beneficjent może odstąpić od obciążenia UP kosztami wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku UP wraz  

z odpowiednim umotywowaniem.   

7. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu z listy UP w przypadku naruszenia 

przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia 

nietykalności cielesnej innego słuchacza, doradcy zawodowego lub pracownika Biura Projektu, udowodnionego aktu 

kradzieży lub szczególnego wandalizmu.   

8. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu z listy UP- miejsce zajmie kolejna osoba  

z odpowiedniej listy rezerwowej.   

§ 8 

Efektywność zatrudnieniowa oraz społeczno-zatrudnieniowa  

1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/a jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie do 3 

miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, o ile Uczestnik/Uczestniczka podejmie zatrudnienie.  

2. Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie są: umowa o pracę zawarta na co najmniej jeden miesiąc lub świadectwo 

pracy potwierdzające zatrudnienie przez co najmniej 3 miesiące (min. ½ etatu) lub druk ZUS ZUA potwierdzający 

dokonanie przez pracodawcę zgłoszenie uczestnika do ZUS w związku z jego zatrudnieniem oraz zaświadczenie od 

pracodawcy potwierdzające zatrudnienie.  

3. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/a jest do przekazania Beneficjentowi dokumentów potwierdzających 

zatrudnienie oraz postęp w zakresie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej zarówno w przypadku przerwania udziału  

w projekcie jak i do 3 miesięcy od ukończenia udziału w projekcie 

 
§ 9 

Monitoring i kontrola 

http://www.thetakielce.pl/
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1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do dobrowolnego poddania się procesowi monitoringu, kontroli i ewaluacji, mającego 

na celu przede wszystkim ocenę skuteczności działań podjętych w ramach projektu.   

2. Uczestnik projektu zobowiązany jest każdorazowo potwierdzać swoją obecność w ramach wszystkich form wsparcia 

poprzez złożenie podpisu na liście obecności/karcie doradczej oraz do wypełniania ankiet, formularzy, testów oraz innych 

dokumentów pozwalających ocenić działania prowadzone w ramach projektu.   

3. Realizator projektu monitoruje w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnika projektu  

w zakresie danych dotyczących jego statusu na rynku pracy oraz informacji na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu 

oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji, natomiast w terminie 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie 

monitoruje statusu Uczestnika projektu na rynku pracy. Przez powyższy monitoring rozumie się weryfikację dokumentów 

stanowiących podstawę zaangażowania Uczestnika (w tym: umowy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres 

zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia) lub stan zdrowia (w tym: zaświadczenie lekarskie/orzeczenie/ zaświadczenie) 

uniemożliwiający realizację celu projektu.    

§ 10 

 Postanowienia końcowe  

1. Kwestie sporne zaistniałe w wyniku realizacji projektu rozstrzygane są przez Kierownika projektu, w oparciu  

o Regulamin, dokumenty, przepisy prawa i wytyczne.   

2. Zastrzega się możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany istotnych zapisów wniosku  

o dofinansowanie, zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu, dokumentów programowych, zmiany interpretacji 

zapisów wytycznych przez IP lub IZ bądź konieczności doprecyzowania lub poprawy zapisów, co przełoży się na 

efektywniejszą realizację projektu. Zmiany będą ogłaszane na Stronie projektu.   

§ 11 

Postanowienia końcowe  

1. Beneficjent zobowiązany jest do stosowania wytycznych w zakresie informowania o współfinansowaniu przedsięwzięcia 

ze środków UE i źródłach otrzymanej pomocy.  

2. Interpretacji „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa” dokonuje Beneficjent w oparciu o odpowiednie reguły i zasady 

wynikające z Programu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej.  

3. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych dotyczących 

Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.  

4. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu, stronie internetowej. 

5. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania projektu. Aktualna wersja 

regulaminu będzie znajdować się na stronie internetowej Beneficjenta.  

6. Uczestnik projektu zobowiązuje się dostarczyć na prośbę Ośrodka Kształcenia i Promowania Kadr THETA  

w Kielcach wszelkie inne dokumenty i informacje związane z przebiegiem realizacji programu w ramach monitoringu 

prowadzonego przez Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr THETA w Kielcach zgodnie z wymogami Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Kielcach.  

7. Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr THETA w Kielcach zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli prawidłowości 

przebiegu wsparcia Uczestnika Projektu.  

8. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowy zawód dla młodych” wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Załączniki:  

1) Załącznik nr 1- Formularz Zgłoszeniowy 

2) Załącznik nr 2 do Formularza Zgłoszeniowego - Oświadczenie o braku przynależności do grupy określonej  

w SZOOP PO WER dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1  

3) Załącznik nr 3 do Formularza Zgłoszeniowego - Oświadczenie Uczestnika Projektu o nieuczestniczeniu  

w innym projekcie aktywizacyjnym.   

4) Załącznik nr 4 do Formularza Zgłoszeniowego Wzór oświadczenia uczestnika Projektu –  

5) Załącznik nr 5 do Formularza Zgłoszeniowego Oświadczenie o doświadczeniu zawodowym 

6) Załącznik nr 6 Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP/MUP 

7) Załącznik nr 7 Oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo 

8) Załącznik nr  8 Deklaracja uczestnictwa w projekcie. 

9) Załącznik nr  9 Karta oceny. 

 

 

Kielce 01.04.2022 r,  

 

Zatwierdzono,  

Koordynator Projektu  

 

http://www.thetakielce.pl/

