
 

Projekt pt. „Nowa szansa – lepsze juto” 

REGULAMIN PROJEKTU 
“Nowa szansa - lepsze jutro” 

nr projektu RPMA.09.01.00-14-8169/17 

§1 
INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie “Nowa szansa - lepsze 
jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  IX Osi 
Priorytetowej Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem RPO WM 2014 – 2020 - 
9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu. 

2. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2018 r. – 31.03.2019 r. 
3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, środków budżetu państwa oraz wkładu własnego Beneficjenta stanowiących 
środki prywatne na podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów 
Unijnych. 

4. Celem głównym projektu jest Podniesiony poziom aktywności społeczno-zawodowej wśród min 
56% os.z GD oraz zwiększona zdolność do podjęcia zatrudnienia wśród 70 os. zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarze woj. mazowieckiego, 
dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usług aktywnej integracji w okresie 01.04.2018 r. – 
31.03.2019 r. 

5. Cel zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie szeregu działań kompleksowej aktywizacji poprzez 
usługi aktywnej integracji tj. poradnictwa zawodowego z IPD (IŚR), Warsztatu kompetencji 
psychologiczno – społecznych,  pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkolenia 
zawodowego oraz 4-miesięcznego stażu zawodowego. 

 
6. Regulamin określa:  

a) kryteria uczestnictwa w projekcie (§2); 
b) procedurę rekrutacji (§3); 
c) zasady organizacji poszczególnych form wsparcia (§4);  
d) zasady uczestnictwa w projekcie i monitoringu (§5);  
e) wypłatę zwrotu kosztów dojazdów (§6); 
f) postanowienia końcowe (§7). 

 

7. Działania w projekcie realizowane będą z zachowaniem równości szans i niedyskryminacji. 
 

§2 
KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 
1. W Projekcie mogą uczestniczyć osoby, które na dzień przystąpienia do projektu spełniają łącznie 

następujące warunki: 

a. zamieszkują w rozumieniu KC obszar województwa mazowieckiego na obszarach wiejskich 

poniżej progu defaforyzacji; 

b. są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym1 

                                                           

1 Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 
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2. Liczba Uczestników Projektu jest ograniczona. W projekcie udział weźmie łącznie 80 osób, w 

tym: 

a) min. 42 (min.60%) kobiet; 

b) max. 38 (max.40%)mężczyzn; 

c) min. 16 osób osób z niepełnosprawnościami; 

d) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy  - 12 osób 

e) osoby korzystające z PO PŻ – 8 osób 

f) osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego – 64 osoby 

g) osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia 

wsparciem pomocy społecznej – 32 osoby. 

 

3. Uczestnik Projektu może należeć do kilku kategorii jednocześnie spośród wymienionych w ust. 2. 

 

§3 
PROCEDURA REKRUTACJI I SELEKCJI UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 
1. Proces rekrutacji ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Trwa od listopada 

2017 r. do maja 2018 r. 

2. Proces rekrutacyjny trwać będzie do momentu zrekrutowania wymaganej liczebności grupy 

docelowej.  

3. Za proces rekrutacji i wyłonienie Uczestników Projektu będzie odpowiedzialna Komisja 

Rekrutacyjna. 

                                                                                                                                                                                             

• osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co 
najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

• osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 

• osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające 
trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

• osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i 
przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.  o postępowaniu w sprawach nieletnich 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 382 z późn. zm.); 

• osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach 
socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. Nr 
2156, z późn. zm.); 

• osoby z niepełnosprawnością; 

• rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze 
względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem  z niepełnosprawnością; 

• osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.); 

• osoby niesamodzielne; 

• osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020; 

• osoby korzystające z PO PŻ 
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4. Działania świadczone w ramach projektu, w tym działania rekrutacyjne realizowane będą  

w oparciu o zasadę równych szans w tym o zasadę niedyskryminacji oraz równości szans kobiet i 

mężczyzn.  

5. Etapy procedury rekrutacyjnej zostanie przeprowadzony w 2 etapach: 

Etap I – ocena formalna 

Składanie dokumentów rekrutacyjnych: 

- kwestionariusz zgłoszeniowy, zawierający informacje dotyczące spełnienia kryteriów 

uczestnictwa w projekcie;  

- oświadczenia/zaświadczenia potwierdzające status na rynku pracy np. z Powiatowego Urzędu 

Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna z III profilem (dotyczy osób zarejestrowanych w 

PUP);  

-  orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinia lekarska o 

stanie zdrowia lub zaświadczenie lekarskie na podstawie którego można stwierdzić i 

zakwalifikować daną osobę jako osobę z niepełnosprawnościami (dotyczy osób 

niepełnosprawnych); 

Dokonana zostanie ocena formalna zgłoszeń. Do dalszego procesu rekrutacyjnego brane będą 

zgłoszenia, opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą wypełnienia. Wysłanie zgłoszenia nie 

jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do udziału w projekcie.  

 

Etap II - merytoryczny 

Dokonana zostanie ocena merytoryczna (kryteria punktowe strategiczne) przez Komisję 

Rekrutacyjną z uwzględnieniem sytuacji osobistej, domowej i zawodowej  (na podstawie formularza 

zgłoszeniowego). 

Kryteria pierwszeństwa, z zastrzeżeniem §2, ust.2: 

− Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia - + 9 pkt. 

− Osoby z niepełnosprawnościami - + 3 pkt. 

− Kobiety - +6 pkt. 

− Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy - + 2 pkt. 

− Osoby objęte POPŻ - + 2 pkt. 

Etap III  

Wybór Uczestników Projektu. Zostanie sporządzona ostateczna lista Uczestników Projektu. 

Dodatkowo zostanie stworzona lista rezerwowa (10% Uczestników Projektu, którzy otrzymali 

mniejszą liczbę punktów), która zostanie uruchomiona w przypadku rezygnacji osób wcześniej 

zakwalifikowanych. Po uruchomieniu listy rezerwowej do projektu kwalifikowane będą w 

pierwszej kolejności osoby z najwyższą ilością punktów do projektu. 
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Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie przekazana w formie pisemnej 

(listownie) lub telefonicznej. Uczestnicy projektu zostaną poinformowani o planowanych terminach 

rozpoczęcia zajęć. 

Zostanie zapewniona możliwość udziału w projekcie osób z niepełnosprawnościami. Biuro projektu 

oraz sale szkoleniowe będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo osoby z 

niepełnosprawnościami mogą uzyskać pomoc w wyplenieniu formularza np. podczas wizyty domowej 

w celu wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych. 

§4 
ZASADY ORGANIZACJI POSZCZEGÓLNYCH FORM WSPARCIA 

1. W ramach projektu przeprowadzone zostanie kompleksowe wsparcie dostosowane do 
indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu w postaci: 

 
a) IPD (Indywidualna Ścieżka Rozwoju) -  dla każdego Uczestnika projektu zostanie 

opracowany/zaktualizowany indywidualny plan działania. 

Zakres - m.in. Analiza indywidualnych problemów osób w szczególnie trudnej sytuacji, celem 

dostosowania oferty projektu do specyficznych oczekiwań i wymogów (np. transport, wsparcie 

doradcze). Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i opracowanie IPD - pozwoli określić 

profil kwalifikacji UP oraz zdiagnozować ewentualne bariery dla każdego UP. Podczas IPD 

zostanie zastosowana aplikacja WOPZ w celu skrócenia czasu trwania IPD. 

 

Działaniem objęci zostaną wszyscy Uczestnicy projektu, tj. 70 osób.   

Spotkania indywidualne – 2 spotkania x 2 godziny / Uczestnika projektu 

 

b) BLOK „MÓJ WARSZTAT KOMPETENCJI PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNYCH”; – działaniem objęci 

zostaną Uczestnicy Projektu, tj. 70 osób. 
a. Warsztaty grupowe – zajęcia grupowe 24h / 7 grup średnio 10 osobowych  

b. Spotkania indywidualne z psychologiem -  70 UP x 10 godzin zegarowych. 

 

c) Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe: 

a. Indywidualne pośrednictwo pracy – dla 70 UP, w wymiarze 6h / UP. Dostarczenie UP 

ofert pracy zgodnych z posiadanymi kompetencjami oraz doświadczeniem oraz ma za 

zadanie pobudzać do samodzielnego poszukiwania pracy. 

b. Indywidualne poradnictwo zawodowe – dla 70 UP w wymiarze 6h / UP.  

 

d) Szkolenia zawodowe  

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest zakończenie udziału w pierwszej formie wsparcia - 

Działaniem objęci zostaną Uczestnicy projektu, tj. 40 osób.   

Zakres – podniesienie, uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych/doświadczenia 

zawodowego zgodnych ze zidentyfikowanymi potrzebami pracodawców.  

Po pozytywnym zdaniu testu i minimum 80% frekwencji Uczestnicy projektu otrzymają 

zaświadczenia ukończenia szkolenia. 
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Każdy Uczestnik weźmie udział tylko w 1 szkoleniu (w zależności od doboru szkoleń długość 

szkolenia będzie się wahać od 80 do 120 godzin lekcyjnych) dopasowanym na etapie IPD. 

Każde szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym certyfikującym lub innym równoważnym, 

potwierdzającym uzyskane kwalifikacje lub kompetencje. 

Pozytywny wynik egzaminu zewnętrznego będzie równoznaczny z zyskaniem certyfikatu 

potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji przez uczestnika projektu ważnym bezterminowo. 

Egzamin potwierdzi nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kwalifikacji Uczestnika projektu 

niezbędnych na lokalnym/regionalnym rynku pracy. 

W ramach działania weryfikacja kwalifikacji zostanie dokonana w sposób formalny, a więc z 

ustaloną procedurą stwierdzi się czy dana osoba osiągnęła założone efekty uczenia się wraz z 

procentowym wskazaniem osiągniętego wyniku. Szczegółowa informacja o uzyskanym wyniku 

podawana będzie w suplemencie do certyfikatu. Certyfikacja prowadzi do uzyskania 

walidowanych kwalifikacji dla zdefiniowanych zestawów kompetencji. Proces certyfikacji będzie 

w pełni oddzielony od procesu kształcenia.  

 

e) Staż zawodowy (4 miesiące dla 35 UP) 

Staże będą realizowane zgodnie z zaleceniem Rady z 10.03.2014 w sprawie ram jakości staży i z 

Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. Celem jest nabycie doświadczenia zawodowego (w 

tym umiejętności praktycznych do samodzielnego wykonywania pracy oraz doświadczenie w 

środowisku pracy), a także zwiększenie szans uczestników na rynku pracy. Staż w wymiarze 3 

pełnych miesięcy, max. 40h/tydz. i 8 godzin dziennie, w dni robocze. W przypadku skierowania 

na staż osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym 35h/tydz. i 

7h/dziennie, w dni robocze. Pracodawcy przyjmujący Uczestników Projektu na staż zostaną 

poinformowani o konieczności przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz 

zasady niedyskryminacji ze względu na odmienność czy różnorodność w zakresie płci, rasy, 

wieku, stanu cywilnego, światopoglądu, religii i innych. Warunkiem przystąpienia do wsparcia 

jest zakończenie wszystkich poprzedzających form (otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu 

szkolenia zawodowego.  

Staż będzie powiązany ze szkoleniem, w którym uczestniczył Uczestnik projektu lub 

posiadanymi już przez Uczestnika kwalifikacjami lub kompetencjami. Staż zawodowy ma na celu 

umożliwienie Uczestnikom projektu nabycie umiejętności zawodowych do samodzielnego 

wykonywania pracy i nabycie doświadczenia w środowisku pracy, które zwiększy jego szanse na 

uzyskanie zatrudnienia. Po zakończeniu stażu uczestnicy projektu otrzymają zaświadczenie o 

odbyciu stażu zawodowego. 

Działaniem objęci zostaną wszyscy Uczestnicy projektu, tj. 35 osób.   

 
2. Zajęcia będą realizowane w terminach przewidzianych w harmonogramie realizacji projektu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie. Uczestnicy będą o 
zmianach informowani na bieżąco i każdorazowo przekazany im zostanie nowy aktualny 
harmonogram. W ramach projektu realizowane będą szkolenia zawodowe dostosowane do 
predyspozycji i umiejętności Uczestników Projektu. Każdy z uczestników/czek projektu podejdzie 
do egzaminów zewnętrznych oraz do ewentualnych poprawek pod warunkiem uczestnictwa w 



 

Projekt pt. „Nowa szansa – lepsze juto” 

min. 80% godzin danego szkolenia.  
Do egzaminu zewnętrznego mogą przystąpić uczestnicy, którzy ukończyli szkolenia zawodowe. 
Uczestnicy otrzymają świadectwa ukończenia szkoleń oraz stosowne certyfikaty potwierdzające 
zdobyte kwalifikacje. Miejsca szkoleń będą dostosowane do potrzeb uczestników Projektu (w 
tym potrzeb osób niepełnosprawnych) z uwzględnieniem możliwości techniczno-
organizacyjnych, liczebności grupy oraz spełniające standardy BHP. Sale będę zlokalizowane na 
w miastach na terenie województwa mazowieckiego z dobrym dostępem do komunikacji 
publicznej.  

3. Projektodawca zapewnia Uczestnikom Projektu w szczególności: 
a) bezpłatny udział we wsparciu wymienionym w pkt 1. 
b) kadrę wykładowców i trenerów o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach; 
c) stypendium szkoleniowe za uczestnictwo w szkoleniu zawodowym w wysokości  6,65 zł netto 

za godzinę odbytego szkolenia; 
d) materiały edukacyjne; 
e) catering w trakcie szkoleń zawodowych; 
f) stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł netto za każdy miesiąc stażu (stypendium nie 

przysługuje za czas nieobecności nieusprawiedliwionej i nieudokumentowanej stosownym 
zaświadczeniem lekarskim); 

g) ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) w trakcie całego uczestnictwa 
w projekcie; 

h) pokrycie kosztów wstępnych badań lekarskich przed uczestnictwem w stażu zawodowym z 
zastrzeżeniem wysokości maksymalnej kwoty pozostającej w dyspozycji projektodawcy na 
ten cel w ramach Projektu; 

i) pokrycie kosztów egzaminu zewnętrznego i certyfikatu 
j) zwrot kosztów dojazdu na zajęcia po przesłaniu przez uczestnika projektu dokumentów 

wskazanych przez Projektodawcę. Szczegółowe zasady wypłaty zwrotów środków za dojazd 
zostały określone w paragrafie 6; 

4. Stypendium szkoleniowe i stażowe wypłacane będzie w oparciu o obowiązujące w tym zakresie 
przepisy prawa, w tym stosowane zasady obowiązujące do naliczania podatku i składek na 
ubezpieczenie społeczne. 

5. Stypendium szkoleniowe nie przysługuje za godziny nieobecności, zatem jego wysokość jest 
uzależniona od liczby godzin, w których Uczestnik Projektu rzeczywiście uczestniczył. Podstawą 
do naliczania stypendium szkoleniowego będą listy obecności na szkoleniu. Stypendium 
szkoleniowe będzie wypłacane za cały okres szkoleniowy do 14-go dnia następnego miesiąca 
przelewem na wskazany rachunek bankowy. 

6. Stypendium stażowe będzie wypłacane za cały miesiąc do 14-go dnia następnego miesiąca 
przelewem na wskazany rachunek bankowy pod warunkiem dostarczenia przez Uczestnika 
Projektu wymaganych dokumentów m.in. listy obecności na stażu za miesiąc, którego dotyczy 
wypłata, a po ostatnim miesiącu stażu także opinii od pracodawcy oraz sprawozdania ze stażu  w 
terminie najpóźniej do 5 dnia kalendarzowego od dnia zakończenia danego miesiąca. W razie 
niewywiązania się z ww. terminu i dostarczenia wymaganych przez Projektodawcę 
dokumentów,  termin wypłaty stypendium stażowego może ulec wydłużeniu. 

7. Wypłata środków może zostać wstrzymana w przypadku braku środków na koncie Projektowym. 
8. Staże organizowane będą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,  

w oparciu o zapisy projektu i wytyczne w zakresie organizacji staży/praktyk zawodowych na 
podstawie umów projektodawcy z Uczestnikami Projektu oraz pracodawcami, tj. Polskimi 
Ramami Jakości Praktyk i Staży i Standardami realizacji wsparcia w zakresie Działania 9.1. 
Aktywizacja zawodowa RPO WL 2014-2020.  

9. Wszelkie informacje związane z organizacją oraz realizacją form wsparcia dostępne są w Biurze 
Projektu. 
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§5 
ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE I MONITORINGU 

  
1. Działania przewidziane w projekcie są bezpłatne dla Uczestników Projektu.   
2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do:  

a. regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach (min. 80% obecności na 
szkoleniach, 100% obecności na pozostałych formach wsparcia - nie dotyczy stażu); 

b. potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności; 
c. udziału w procesie monitoringu i ewaluacji projektu, w tym m.in. do wypełniania ankiet, 

dokumentów i testów sprawdzających; 
d. uczestniczenia w całym cyklu szkoleniowym i egzaminacyjnym zaplanowanym dla każdego 

Uczestnika Projektu w diagnozie indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu; 
e. przystąpienia do wymaganych egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych; 
f. odbycia 3 miesięcznych staży; 
g. gotowości do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie; 
h. dostarczenia wymaganych dokumentów projektowych; 
i. bieżącego informowania Projektodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić ich 

dalszy udział w projekcie oraz zgłaszania – w formie wyłącznie pisemnej – wszelkich zmian 
dotyczących informacji zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, przede wszystkim zmian w 
zakresie danych adresowych oraz zmian w statusie na rynku pracy;  

j. bezwzględnego poinformowania Projektodawcy o zmianach w informacjach przekazanych 
w dokumentacji rekrutacyjnej, w tym zmian danych adresowych oraz zmian w statusie  
na rynku pracy, zwłaszcza dotyczących podjęcia zatrudnienia bądź samozatrudnienia  
oraz przedłożenia do wglądu dokumentacji potwierdzającej ten fakt zgodnie z dyspozycjami 
Projektodawcy, jeżeli powyższe nastąpiło w trakcie udziału w Projekcie, albo w okresie  
4 tygodni, licząc od dnia zakończenia udziału w Projekcie, 

k. przekazania w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie Projektodawcy danych 

dotyczących aktualnego statusu na rynku pracy oraz informacji na temat udziału  

w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia Kompetencji, 

l. udostępnienia w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie danych dotyczących 

aktualnego statusu na rynku pracy. 

 
3. Uczestnik Projektu jest uprawniony do złożenia rezygnacji z udziału w projekcie najpóźniej 3 dni 

robocze przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji 
z udziału w projekcie Uczestnik Projektu może zostać obciążony kosztami zgodnie z ust. 9 
niniejszego paragrafu.  

4. Realizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy Uczestników Projektu w 
następujących przypadkach:  
a. naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu,  
b. rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas realizacji poszczególnych form 

wsparcia,  
c. opuszczenia przez Uczestnika ponad 20% czasu szkoleń zawodowych, 
d. nieobecności, bez wcześniejszego powiadomienia, w umówionym spotkaniu z doradcą 

zawodowym lub pośrednikiem pracy (nieobecność może zostać usprawiedliwiona tylko 

w przypadku dostarczenia zwolnienia lekarskiego lub działania siły wyższej). 
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5. Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i rozpoczął w nim udział, może 
zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie tylko w przypadkach zastrzeżonych w ustępie 6 i 7 
niniejszego paragrafu.  

6. Uczestnik, który zrezygnował z uczestnictwa w projekcie z powodu poważnej choroby, 
zobowiązany jest okazać zwolnienie lekarskie w terminie 3 dni od otrzymania niniejszego 
dokumentu.  

7. Uczestnik, który w trakcie trwania Projektu podjął pracę w oparciu o: 
a) stosunek pracy (przy czym zatrudnienie musi spełnić łącznie następujące warunki: musi 

zostać zawarte na okres co najmniej 3 pełnych miesięcy oraz minimum ½ etatu), 
b) stosunek cywilno-prawny (przy czym umowa cywilno-prawna musi spełnić łącznie 

następujące warunki: musi zostać zawarta na okres minimum 3 pełnych miesięcy oraz 
jej wartość nie może być niższa niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub w 
przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy wartość 
umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

c) rozpoczął działalność gospodarczą (samozatrudnienie), przy czym warunkiem 
koniecznym jest prowadzenie działalności przez okres minimum 3 pełnych miesięcy 
następujących po dacie zakończenia udziału w projekcie.  

Z dniem podpisania takiej umowy/rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej kończy udział w 
Projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką.  
 

8. W przypadku sytuacji opisanej w ust. 7 Uczestnik zobowiązany jest do dostarczania 
Projektodawcy w ciągu 7 dni dokumentów potwierdzających okoliczność podjęcia pracy: kopię 
umowy o pracę, kopię umowy cywilno-prawnej, kopię wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej oraz dowód opłacenia składek ZUS przez co najmniej trzy miesiące prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

9. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie z innych przyczyn niż wymienione w ustępie  
6 i 7 lub który został skreślony z listy Uczestników przez Realizatora Projektu, jest zobowiązany 
do zwrotu poniesionych przez Projektodawcę kosztów związanych z udziałem Uczestnika w 
projekcie w wysokości wskazanej w umowie szkoleniowej.  

10. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie uczestnik zobowiązany jest przekazać 
Projektodawcy dane dotyczące aktualnego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat 
udziału w kształceniu lub szkoleniu, uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji oraz 
dokumenty to potwierdzające. 

11. W ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnik zobowiązany jest udostępnić 
dane dotyczące aktualnego statusu na rynku pracy oraz dokumenty potwierdzające ten status 
§5 ust. 8 niniejszego regulaminu. 
 

§6 
WYPŁATA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU 

 
1. W projekcie przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu dla 70 Uczestników Projektu. Za dojazd na 

zajęcia przysługuje zwrot kosztów dojazdu do wysokości 5 zł brutto za dzień wsparcia. 
2. Uczestnicy dojeżdżający do miejsc ww. form wsparcia mogą wystąpić do Projektodawcy o zwrot 

kosztów dojazdu w ramach przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania wsparcia  

oraz powrotu do miejsca zamieszkania; w ramach przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca 

odbywania szkolenia oraz powrotu do miejsca zamieszkania. Koszty przejazdu zwracane będą: 
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a.  do wysokości kosztów przejazdu na danej trasie najtańszym środkiem komunikacji 

publicznej (jednak nie więcej niż maksymalne kwoty określone w ust.1 za przejazd tam i 

z powrotem w ciągu jednego dnia uczestnictwa w danej formie wsparcia).  

b. w przypadku korzystania z własnego środka transportu zwracana będzie kwota do 

wartości biletu najtańszego przewoźnika na danej trasie, po złożeniu przez Uczestnika 

Projektu wniosku o zwrot kosztów dojazdu z podaniem trasy dojazdu, kosztu, numeru 

rejestracyjnego własnego środka transportu itp. oraz zaświadczenia przewoźnika o cenie 

biletu. 

c. Uczestnik Projektu może przedstawić komplet biletów przejazdowych (tam i z 

powrotem) za jeden dzień uczestniczenia w danej formie wsparcia (np. szkolenie, 

doradztwo) lub zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu. Powstały koszt powinien 

wówczas zostać pomnożony przez liczbę dni obecności Uczestnika Projektu w okresie 

trwania danej formy wsparcia.  

 

3. Podstawą refundacji kosztów przejazdu będzie złożony przez uczestnika wniosek o zwrot 
kosztów przejazdu wraz z załącznikami (bilety lub zaświadczenie przewoźnika).  

4. Uczestnik ubiegający się o zwrot kosztów dojazdu zobowiązany jest do złożenia wniosku wraz z 
kompletem wymaganych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Projektodawcę, tj. 30 dni 
od daty zakończenia wsparcia, ale nie później niż 10 dni od daty zakończenia projektu. Wnioski 
złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

5. Wypłata zwrotów kosztów dojazdu nastąpi po weryfikacji złożonych wniosków o wypłatę oraz 
weryfikacji prawdziwości zawartych w nich danych. Wypłaty będą dokonywane w okresach 
miesięcznych w terminie do 30 dni po miesiącu, którego refundacja dotyczy, a w przypadku, gdy 
forma wsparcia kończy się w trakcie trwania miesiąca – w terminie do 30 dni licząc od daty 
zakończenia miesiąca, w którym dana forma wsparcia została zrealizowana. 

6. Wypłata środków może zostać wstrzymana w przypadku braku środków na koncie Projektowym.  
 

 
 

§7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2018 r. 

 
2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmian i uzupełniania Regulaminu w trakcie trwania 

projektu. 
 

3. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i na stronie internetowej projektu 

http://www.doradztwoeuropejskie.com/nowa-szansa-lepsze-jutro2.html 

4. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzyga Eurodoradztwo Sp. z o.o. zgodnie z 

wytycznymi Instytucji Wdrażającej odnośnie realizacji umowy o dofinansowanie projektu. 
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