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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU  
„Aktywizacja? Podejmuję wyzwanie!” 

 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1) Okres realizacji Projektu: 01.11.2016 r. – 31.07.2018 r. 

2) Obszar realizacji Projektu: województwo świętokrzyskie 

3) Biuro Projektu: al. IX Wieków Kielc 6/8 (I piętro), wejście od ul. Cichej, 25-516 Kielce 

 
§ 2 

Słownik pojęć 
 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

 Projekt - Projekt „Aktywizacja? Podejmuję wyzwanie!” 

 Kandydat - osoba fizyczna, starająca się o udział w Projekcie, która złożyła 

dokumenty zgłoszeniowe; 

 Dokumenty zgłoszeniowe - komplet dokumentów, który należy złożyć w Biurze 

realizującym Projekt w terminie obejmującym proces rekrutacji; 

 Komisja Rekrutacyjna - organ oceniający Dokumenty zgłoszeniowe i dokonujący 

kwalifikacji Kandydatów na Uczestników Projektu; 

 Uczestnik Projektu - osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, zgodnie z 

zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz Dokumentacji Konkursowej; 

 
§ 3 

Warunki ubiegania się o uczestnictwo w projekcie 
 

1. Do ubiegania się o uczestnictwo w projekcie uprawnione są osoby spełniające łącznie 

następujące kryteria: 

a) wiek powyżej 29 roku życia -  weryfikacja na podstawie dowodu tożsamości w dniu 

rozpoczęcia  udziału w projekcie. 

b) status na rynku pracy:  

bierny zawodowo – weryfikacja na podstawie oświadczenia  

lub 

bezrobotny  w tym długotrwale bezrobotny dla którego ustalono I lub II profil pomocy – 

weryfikacja na podstawie zaświadczenia z Miejskiego lub Powiat Urzędu Pracy 

2. W kolejnym etapie oceny formularzy zakwalifikowane zostaną osoby  spełniające wyżej 
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wskazane  kryteria, które należą do m.in. jednej z poniższych grup: 

a) osoby niepełnosprawne – weryfikacja na podstawie orzeczenia  o niepełnosprawności 

b) osoby w wieku 50 + - weryfikacja na podstawie dowodu tożsamości w dniu rozpoczęcia  

udziału w projekcie. 

b) os. o niskich kwalifikacjach wykształcenie podstawowe,  gimnazjalne i niższe - 

weryfikowane na podstawie oświadczenia 

§ 4 
Warunki naboru Dokumentów zgłoszeniowych 

 
1) Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie osobiście, bądź za pomocą 

poczty tradycyjnej, kuriera lub poczty elektronicznej do Biura realizacji Projektu poprawnie 

wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych, w terminie określonym w § 5 ust. 1. 

2) Dokumenty zgłoszeniowe do udziału w projekcie składają się z następujących elementów: 

a) Formularz zgłoszeniowy do projektu; 

b) Zaświadczenie o pozostawaniu w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy (dot. osób 

bezrobotnych 

zarejestrowanych w PUP); 

c) Oświadczenie potwierdzające status osoby biernej zawodowo 

d) Oświadczenie dotyczące niskich kwalifikacji 

e) Test psychologiczny 

f) Ankieta dotycząca sytuacji domowej  

3) Dokumenty zgłoszeniowe dostępne będą w Biurze projektu oraz na stronie internetowej 

Beneficjenta oraz Partnera projektu. 

4) Wszystkie Dokumenty zgłoszeniowe uzupełniane przez Kandydatów muszą być czytelne. 

5) Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

 

§ 5 
Tryb oraz sposób kwalifikowania Uczestników Projektu 

 
1) Nabór Dokumentów zgłoszeniowych prowadzony będzie od 01 listopada 2016 r. do 31 

listopada 2016 r. 

2) Dokumenty zgłoszeniowe złożone przed terminem rozpoczęcia rekrutacji, następnego 

dnia po terminie zakończenia rekrutacji, jak również dokumenty niekompletne, bądź złożone 

wielokrotnie nie podlegają rozpatrzeniu. 

5) Komisja Rekrutacyjna w okresie do 14 marca 2014 r. zakwalifikuje do udziału w projekcie 

łącznie 72 osoby. 
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6) Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny złożonych dokumentów w 4 etapach: 

a) Ocena formalna kompletności złożonych dokumentów zgłoszeniowych, 

b) Ocena merytoryczna dokumentów zgłoszeniowych pod względem kwalifikowalności do 

projektu, 

zgodnie z wymogami określonymi w § 3 Regulaminu, 

c) Ocena merytoryczna dokumentów zgłoszeniowych pod względem przynależności do 

grupy osób 

spełniających kryteria określone w § 3 Regulaminu  

d) Ocena punktowa Formularza zgłoszeniowego według następującej metodologii: 

 wykształcenie gimnazjalne lub niższe -14 pkt. 

 osoby długotrwale bezrobotne -6 pkt. 

 osoby sprawujące opieka nad dzieckiem -2 pkt . 

 Test psychologiczny dotyczący zdeterminowania do zmiany sytuacji społeczno – 

zawodowej - max 20 pkt. 

 ankieta dotycząca sytuacji domowej -  max. 10 pkt. 

7) Osoby spełniające kryteria zawarte w § 3 Regulaminu, zostaną umieszczone na zbiorczej 

liście 

 osób kwalifikujących się do udziału w projekcie. 

8) W przypadku nie spełnienia warunków określonych w § 3 pkt. 1 Regulaminu Formularz 

zgłoszeniowy zostaje odrzucony, bez możliwości ponownego złożenia Dokumentów 

zgłoszeniowych do projektu. 

9) Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu oceny złożonych formularzy, w oparciu o kryteria 

wymienione w niniejszym Regulaminie sporządza listy podstawowe uczestników projektu, 

(na których w pierwszej kolejności znajdą się osoby, które otrzymają najwyższą liczbę 

punktów zgodnie z § 3 ust. W przypadku uzyskania przez Kandydatów jednakowej liczby 

punktów, o zakwalifikowaniu się na podstawową listę Uczestników decydować będzie 

kolejność zgłoszeń  

10) Komisja Rekrutacyjna sporządza dodatkowo listy rezerwowe, na których zostaną 

umieszczone osoby, które nie znajdą się na liście podstawowej (pozycja na liście będzie 

zależna od liczby uzyskanych punktów oraz kolejności zgłoszeń). W momencie rezygnacji 

lub niespełnienia warunków uczestnictwa przez zakwalifikowanych wcześniej Kandydatów, 

osoby z list rezerwowych według kolejności zostają włączone do uczestnictwa w Projekcie). 

11) Decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie przekazana zostanie Uczestnikom w 
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jeden z niżej wymienionych sposobów: telefonicznie, e-mailowo bądź listownie na adres 

wskazany w Formularzu zgłoszeniowym. 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

 
1) Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez realizatora 

Projektu. 

2) Ostatecznej interpretacji „Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu” dokonuje 

realizatora Projektu  w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014- 2020 oraz odpowiednie przepisy prawa Unii 

Europejskiej. 

3) W przypadku zmian w w/w dokumentacji, realizator zastrzega sobie prawo do zmiany 

niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Projektu. 

4) Regulaminu wchodzi w życie z dniem 01.11.2016 r. 

 
 
 
Załączniki: 
1. Formularz zgłoszeniowy do projektu wraz z załącznikami. 
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