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REGULAMIN UCZESTNICTWA
w projekcie „Udany start na rynku pracy”
§1 Definicje
1. Projekt – projekt nr POWR.01.02.01-10-0014/17 pn. „Udany start na rynku pracy” realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Osoby
młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku
pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Beneficjent – J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz z siedzibą w Gdyni (81-350), Plac Kaszubski 8/201
3. Biuro Projektu – 96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 33/35 pok.212
4. Kandydat na Uczestnika Projektu – osoba ubiegająca się o udział w projekcie.
5. Uczestnicy Projektu (UP) – osoby, które w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostały zakwalifikowane do
udziału w projekcie.
§2 Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w projekcie „Udany start na rynku pracy ” wraz z zasadami procesu
rekrutacji Uczestników do Projektu.
2. Okres realizacji projektu: 2018-09-01 do: 2019-06-30.
3. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 60 osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, należących
do kategorii NEET spełniających kryteria grupy docelowej, którego efektem będzie zdobycie zatrudnienia dzięki
kompleksowemu wsparciu odpowiadającemu na zidentyfikowane potrzeby uczestniczek/uczestników projektu.
§3 Rekrutacja
1. Do projektu mogą się zgłaszać osoby w wieku 18-29 lat które z własnej inicjatywy są zainteresowane
podniesieniem swojej aktywizacji zawodowej oraz spełniają jeden z poniższych warunków jako:
•
osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu,
•
osoby bierne zawodowo,
•
osoby bezrobotne, niezarejestrowane w urzędach pracy,
•
osoby z niepełnosprawnościami,
•
osoby zamieszkujące woj. łódzkie, tj. os. fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na obszarze woj.
łódzkiego w rozum. przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. W celu przystąpienia do projektu należy dostarczyć do biura projektu, określonego w §1 ust. 3 wypełniony
i podpisany Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami (osoby z niepełnosprawnością - orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności/ orzeczenie lub inny dokument, o którym mowa w ust .o ochronie zdrowia psych.,
ewentualnie oświadcz.).
3. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania w biurze projektu oraz na stronie internetowej Beneficjenta
(www.jcgroup.pl).
4. Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację Regulaminu Uczestnictwa w projekcie „Udany start
na rynku pracy ”.
5. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły do zrekrutowania wymaganej liczby uczestników.
6. Kandydaci na Uczestnika Projektu będą umieszczani na listach potencjalnych UP według przyznanej punktacji
(malejąco). W przypadku równej liczby punktów, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Kandydaci, którzy
z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie będą kwalifikowani na listę rezerwową
wg. przyznanych punktów. Wyniki będą rozpatrywane oddzielnie w grupie Kobiet i Mężczyzn.
7. Lista rankingowa tworzona będzie w oparciu o następującą punktację:
Etap formalny dotyczy oceny kompletności dokumentów i prawidłowości ich wypełnienia, ocena 0 = nie spełnia,
ocena 1 = spełnia kryteria formalne.
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Po zakończeniu weryfikacji formalnej zostanie stworzona lista potencjalnych Uczestników Projektu, którzy
spełniają wymogi formalne.
Etap merytoryczny – ocena punktowa kryteriów rekrutacyjnych
- wykształcenie:
 wykształcenie ukończone na poziomie ISCED 1 = 10pkt.
 wykształcenie ukończone na poziomie ISCED 2 = 6pkt.
 wykształcenie ukończone na poziomie ISCED 3 = 4pkt.
 wykształcenie ukończone na poziomie wyższym od - ISCED 3 = 1pkt.
-kwalifikacje zawodowe:
 osoby bez kwalifikacji zawodowych = 10pkt.
 osoby posiadające kwalifikacje zawodowe =1pkt.
-doświadczenie zawodowe:
 osoby bez doświadczenia zawodowego = 10pkt.
 osoby z doświadczeniem zawodowym do 1 roku = 6pkt.
 osoby z doświadczeniem zawodowym powyżej 1 roku = 1pkt.
-niepełnosprawność:
 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności znaczną =10 pkt.
 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności = 6pkt.
 osoby z niskim stopniem niepełnosprawności = 4pkt.
Osoby kwalifikowane do projektu muszą posiadać podstawową umiejętność obsługi komputera
8. Beneficjent zastrzega sobie prawo do takiego doboru Uczestników, aby możliwe było zrealizowanie określonych
we wniosku o dofinansowanie projektu rezultatów i wskaźników.
9. W przypadku rezygnacji z danego szkolenia Uczestnika zakwalifikowanego do projektu, na jego miejsce zostanie
zakwalifikowany kolejny Uczestnik z listy rezerwowej na dany kurs.
10. Uruchomienie listy rezerwowej będzie możliwe jedynie w przypadku, gdy do końca realizacji kursu w danej grupie
szkoleniowej pozostanie minimum 80% godzin przewidzianych na cały kurs.
§4 Założenia i warunki uczestnictwa w Projekcie
1. Projekt przewiduje realizację:

2.
3.
4.
5.
6.

 wsparcia w zakresie identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie
możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja oddalenia od rynku pracy osób
młodych realizowanego przez doradców zawodowych w formie indywidualnych zajęć – 4 godzin /osobę;
 wsparcia w formie poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym
podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych w formie indywidualnych zajęć: 6
godzin/osobę;
 wsparcia w zakresie kompleksowego i indywidualnego pośrednictwa pracy w zakresie wyboru zawodu
zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby w formie indywidualnych zajęć 4
godziny/osobę;
 szkolenia z certyfikacją prowadzące do nabycia kwalifikacji w obszarze INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI w
ilości 160 godzin na grupę;
 staże zawodowe - nabywanie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie
wykonywania danego zawodu poprzez staże spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości
Praktyk i Staży – czas trwania 4 miesiące/osobę.
Po ukończeniu kursu Uczestnik przystępuje do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Zajęcia będą odbywać się na terenie woj. łódzkiego, zgodnie z harmonogramem określonym przed rozpoczęciem
kursu.
Realizator zastrzega możliwość zmiany harmonogramu zajęć.
Udział w prowadzonych zajęciach w ramach projektu jest obowiązkowy. Uczestnik zobowiązany jest do
potwierdzania swojej obecności własnoręcznym podpisem na liście obecności. Przystępując do projektu
Uczestnik zobowiązuje się do udziału we wszystkich formach wsparcia, tj. w procesie kształcenia zgodnie
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z podstawą programową wybranego kierunku, w praktykach zawodowych oraz egzaminie zewnętrznym
potwierdzającym nabycie kwalifikacji.
7. Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz
zaświadczenia ukończenia kursu jest odpowiednia frekwencja, tzn. udział, w co najmniej 80% zajęć oraz zaliczenie
praktyk zawodowych.
8. Każdy z Uczestników otrzyma materiały szkoleniowe w postaci podręcznika, oraz zestawu szkoleniowego.
9. Beneficjent zapewnia zaplecze lokalowe, techniczne, kadrowe, catering, niezbędne do realizacji Projektu.
10. Poprzez zgłoszenie chęci udziału w projekcie kandydat na UP wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez Beneficjenta, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.). Jednocześnie Uczestnicy przyjmują do wiadomości,
że Beneficjent jest administratorem danych osobowych i że przysługuje im prawo wglądu do danych osobowych
i ich poprawiania oraz, że podanie tych danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
11. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu nr „Udany start na rynku
pracy”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji,
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach POWR 2014-2020.
12. W celu weryfikacji sytuacji Uczestniczek i Uczestników Projektu oraz skuteczności działań po zakończeniu
realizacji Projektu, uczestnicy są zobowiązani do udziału w systemie ewaluacji obowiązującego w Projekcie.
§6 Warunki rezygnacji
1.

2.
3.

Uczestnicy Projektu zobowiązani są zawiadomić Beneficjenta o zamiarze przerwania udziału w projekcie,
składając pisemną informację zawierającą wyjaśnienie zaistniałej sytuacji w terminie do 5 dni roboczych od
momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność przerwania udziału w projekcie.
Uczestnik zakwalifikowany do udziału w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników z powodu rażącego
naruszania zasad współżycia społecznego podczas zajęć projektowych,
Skreślenia z listy Uczestników Projektu dokonuje Kierownik Projektu. Wyznacza następnie pierwszą w kolejności
osobę z listy rezerwowej danych zajęć, jako Uczestnika zakwalifikowanego do zastąpienia osoby skreślonej z
listy.
§7 Postanowienia końcowe

1. Beneficjent zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych
postanowień bez podania przyczyn. Regulamin z wprowadzonymi zmianami dostępny będzie w Biurze Projektu
oraz na stronie internetowej Realizatora. Uczestnik jest zobowiązany do śledzenia zmian w Regulaminie i
przestrzegania w nim postanowień.
2. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu a także sprawy nim nieuregulowane są rozstrzygane przez
Kierownika Projektu.

……………………………………...............
Miejscowość, data

……………………………………………………………….
Czytelny podpis
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