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Regulamin projektu „Akcja Integracja OSI” 

nr RPWP.07.01.02-30-0016/19 

realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  

Oś priorytetowa : 7 Włączenie społeczne 

Działanie: 7.1. Aktywna integracja 

Poddziałanie: Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Akcja Integracja OSI”, 

realizowanym na terenie województwa wielkopolskiego, na wiejskich obszarach funkcjonalnych 
wymagających wsparcia procesów rozwojowych(regionalne OSI) tj. Babiak, Baranów, Bojanowo, 

Borek Wielkopolski, Bralin, Brodnica, Brudzew, Budzyń, Chocz, Chodów, Chodzież (gmina miejska), Chodzież 

(gmina wiejska), Chrzypsko Wielkie, Czajków, Czarnków (gmina miejska), Czarnków (gmina wiejska), Czempiń, 
Czermin, Dąbie,Dobra,Dobrzyca,Dolsk,Dominowo,Doruchów,Drawsko,Duszniki,Gizałki,Gołańcz ,Gostyń,Grabów 

n. Prosną,Granowo, Grodziec,Grodzisk Wielkopolski,Grzegorzew, Jaraczewo, Jarocin, Jastrowie, Jutrosin, 
Kamieniec, Kawęczyn, Kaźmierz, Kępno, Kiszkowo, Kleczew, Kłodawa, Kobyla Góra, Kobylin, Kołaczkowo, Koło 

(gmina miejska), Koło (gmina wiejska), Kościan (gmina miejska), Kościan (gmina wiejska), Kościelec, Kotlin, 
Koźmin Wielkopolski, Kraszewice, Krobia, Krotoszyn, Krzemieniewo, Krzykosy, Krzywiń, Krzyż Wielkopolski, 

Książ Wielkopolski, Kuślin, Kwilcz, Lądek, Lipka, Lubasz, Lwówek, Łęka Opatowska, Łobżenica, Malanów, 

Margonin, Miasteczko Krajeńskie, Miedzichowo, Miejska Górka, Mieleszyn, Mieścisko, Międzychód , Mikstat 
,Miłosław,Nekla, Nowe Miasto n. Wartą ,Nowy Tomyśl. Obrzycko (gmina wiejska),Okonek,Olszówka ,Opalenica 

,Orchowo,Osiek,Ostroróg ,Ostrowite ,Ostrzeszów,Pakosław ,Perzów ,Pępowo ,Piaski ,Pleszew ,Pniewy 
,Pogorzela ,Połajewo,Poniec,Powidz, Przedecz, Przemęt, Przykona, Pyzdry, Rakoniewice, Rawicz, Rogoźno, 

Rozdrażew, Rychtal, Rychwał, Ryczywół, Siedlec, Sieraków, Skulsk, Słupca (gmina miejska), Słupca (gmina 

wiejska), Sompolno, Strzałkowo, Sulmierzyce, Szamocin,Śmigiel, Środa Wielkopolska, Tarnówka, Trzcinica, 
Trzemeszno, Tuliszków, Turek (gmina wiejska), Turek (gmina miejska), Wapno, Wągrowiec (gmina miejska), 

Wągrowiec (gmina wiejska), Wieleń, Wielichowo, Wierzbinek, Wijewo, Wilczyn, Władysławów, Włoszakowice, 
Wolsztyn, Wronki, Września, Wyrzysk, Zagórów, Zakrzewo, Zaniemyśl, Zbąszyń, Zduny, Złotów (gmina 

miejska), Złotów (gmina wiejska), Żerków 
2. Organizatorem Projektu jest Usługi Doradczo Szkoleniowe "O.N.E" Aleksandra Brzęcka, Złotkowy 29 b, 62-570 

Rychwał w partnerstwie z Fundacją Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, ul. abp. Józefa Teodorowicza 8/24, 02-972 

Warszawa. 
3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2021 r. do 30.04.2022 r.  

4. Biuro Projektu „Akcja Integracja OSI” mieści się pod adresem : Złotkowy 29 b, 62-570 Rychwał 
5. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na 

podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą (IP) - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. 

6. W ramach projektu wsparciem zostanie objęte 96 osób (53 kobiet i 43 mężczyzn) zagrożone ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym i mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-20201 . 

                                           
1 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 do katalogu tego należą: 

a) 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 mar-ca 2004 r. o pomocy społecznej; 

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

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej1 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; 

d) 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 2016 r. poz. 1654, z późn. Zm.); 

e) 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 2017 r., poz. 2198, z późn. zm.); 

f) osoby z niepełnosprawnością - osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 2014-2020; 
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§2 

 § 2. Rekrutacja do projektu. 

I. Informacje ogólne 

1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji oraz dostępności dla 

wszystkich kandydatów, w tym osób z niepełnosprawnościami. 

2. Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona na terenie województwa wielkopolskiego na terenie wiejskich obszarów 
funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych(regionalne OSI), dwuetapowo: I etap w terminie 

lipiec-wrzesień 2021 (48 UP), II etap w terminie wrzesień-październik 2021 (48 UP). 
3. Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu w procesie rekrutacji: 

a) Podpisany regulamin projektu 

b) Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1),  
c) Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej (oświadczenie 

o kwalifikowalności) (załącznik nr 2),   
d) Zaświadczenie z ZUS potwierdzające status osoby niepracującej (w przypadku osób biernych 

zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP). 
e) Ankieta potrzeb/usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami(załącznik nr 3) 

f) Zaświadczenie z ZUS potwierdzające status osoby niepracującej (w przypadku osób biernych zawodowo i 

bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP). 

g) Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument (w przypadku osób niepełnosprawnych) . 

h) Zaświadczenie o korzystaniu z OPS/GOPS (w przypadku korzystania)/lub oświadczenie Kandydata zawarte w 

formularzu zgłoszeniowym 

i) Zaświadczenie o korzystaniu z POPŻ (w przypadku korzystania)/lub oświadczenie Kandydata zawarte w 

formularzu zgłoszeniowym 

 

II. Kryteria uczestnictwa w projekcie 

1. Profil Uczestnika Projektu (UP): grupę docelową projektu stanowi  96 osób (53 kobiet i 43 mężczyzn) zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

Uczestnikami mogą być osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego 
wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa 

w rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014 – 2020,  

Osoby te zamieszkują lub uczą się  województwa wielkopolskiego, na wiejskich obszarach funkcjonalnych 
wymagających wsparcia procesów rozwojowych(regionalne OSI). 

2. Do projektu kwalifikują się jedynie osoby: 
a. Bierne zawodowo – 60 osób (33 kobiet i 27 mężczyzn) 

b. Bezrobotne (zarejestrowane w PUP oraz niezarejestrowane w PUP) – 36 UP (20 kobiet i 16 

mężczyzn). 
W tym: 

 min 53 kobiety 

 min 10 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ,z niepełnosprawnością 

sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i 

osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi(w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją 

Chorób i Problemów Zdrowotnych) 

                                           
g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze 

względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością 

h) osoby niesamodzielne; 

i) 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; 

j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności 

k) osoby korzystające z PO PŻ 
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 min 10 osób korzystających z PO PŻ, zakres wsparcia dla tych osób nie powiela działań, które dana 

osoba otrzymała/otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w POPŻ 
 min 20 osób doświadczającą wielokrotnego wykluczenia, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej 

niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 

2020, 

3. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest: 
a) spełnienie wymogów formalnych. 

b) zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie kompletu dokumentów listownie  
lub osobiście w siedzibie Biura Projektu, wymienionych w § 2 p. I ppkt. 3 

Dokumenty dostępne są na stronie http://fundacjaaktywnych.pl/projekty-partnerskie 

c) pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną. 
4. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.  

O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna. 
 

III. Etapy rekrutacji do projektu 

1. Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona prowadzona na terenie województwa wielkopolskiego na terenie 
wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych(regionalne OSI), 

dwuetapowo: I etap w terminie lipiec-wrzesień 2021 (48 UP), II etap w terminie wrzesień-październik 2021 (48 
UP). 

2. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych dokumentów 

wymienionych w §2 ust. I Informacje ogólne, pkt. 3 osobiście do Biura Projektu  
lub przesłać pocztą tradycyjną.  

3. Komisja Rekrutacyjna, będzie się zbierać w momencie zebrania odpowiedniej liczby zgłoszeń  
oraz kwalifikować do projektu ostatecznie 96 osób na listę główną i 10 osób na listę rezerwową.  

Z posiedzenia Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokoły. 

4. Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikować uczestników do projektu na podstawie: 
a) oceny formalnej – weryfikacja kryterium dostępu: 

 kompletność złożonych dokumentów i danych (wypełnienie wszystkich wymaganych pól, czytelne 

podpisy, kompletność dokumentów rekrutacyjnych), 
 kwalifikowalność do grupy docelowej na podstawie oświadczeń/zaświadczeń wymienionych w §2 ust. I 

Informacje ogólne, pkt. 3. 

Kandydat będzie informowany (listownie, pocztą e-mail lub telefonicznie) o spełnieniu bądź nie warunków formalnych 

oraz o ewentualnej możliwości jednorazowego uzupełnienia w przypadku braków w dokumentach. 

b) oceny merytorycznej, która będzie odbywać się na podstawie przyznanych punktów pierwszeństwa (max 26 

pkt.): 
 osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (+10 pkt). 

 osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (+ 10 pkt) 

 osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ (+ 6 pkt) 

 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym/ubóstwem z obszarów objętych rewitalizacją (+4 pkt) 

 kobiety (+ 4 pkt) 

 osoby z niepełnosprawnością (+1 pkt) 

 osoby bierne zawodowo (+ 1 pkt) 

5. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów, z zastrzeżeniem osiągnięcia wskaźników 

realizacji celu.  
6. W przypadku równej liczby punktów, kobiety i osoby z  niepełnosprawnościami będą traktowane priorytetowo.  

7. Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu mniejszej liczby punktów zostaną wpisane na listę 
rezerwową, wykorzystaną w przypadku rezygnacji uczestnika z listy podstawowej,  

z zastrzeżeniem, iż osoba rezygnująca z udziału w projekcie nie zrealizowała powyżej 20% wsparcia i pod warunkiem 
uzupełnienia zaległości we własnym zakresie (w przypadku zajęć grupowych). 

8. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są potwierdzić spełnianie kryteriów grupy docelowej 

oraz danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na wzorze dostarczonym przez Organizatora 
Projektu przed uczestnictwem w pierwszej formie wsparcia, tj. Indywidualna Ścieżka Rozwoju. Każdy 

Uczestnik Projektu zobowiązany jest do podpisania umowy na wzór kontraktu socjalnego po jej 
wcześniejszej akceptacji. 
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9. Osoby zakwalifikowane do projektu staną się Uczestnikami Projektu po podpisaniu oświadczenia Uczestnika o zgodzie 
na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia potwierdzającego spełnienie kryteriów grupy docelowej. 

10. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej będzie można złożyć odwołanie do Zarządu Organizatora Projektu. Decyzja 
Organizatora Projektu jest ostateczna. 

11. Za wyłonienie Uczestników Projektu odpowiada Agnieszka Droździuk - Kierownik Projektu. 

12. Proces rekrutacji zakończony zostanie protokołem. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane 
drogą telefoniczną/mailową i/lub pocztową.  

13. Z chwilą przystąpienia do projektu każdy Uczestnik Projektu zobowiązany będący osobą fizyczną składa oświadczenie 
o przyjęciu przez niego do wiadomości informacji, o których mowa w 1Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). W przypadku uczestnika projektu nieposiadającego zdolności do czynności 

prawnych, oświadczenie składa jego opiekun prawny. 
14.  Każdy Uczestnik Projektu podpisuje dokument na wzór kontraktu socjalnego zgodnie z Wytyczne w 

zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020 

 

§3 

Zakres wsparcia 

W ramach projektu będą prowadzone następujące zadania: 

1. Opracowanie/aktualizacja Indywidualnej Ścieżki Reintegracji(IŚR) (2 spotkania x 2 godziny zegarowe 

/UP (element obligatoryjny) 

2. Trening kompetencji i umiejętności społecznych (6 spotkań x 4 godziny zegarowe) / grupa 
3. Szkolenia zawodowe zakończone procesem certyfikacji: (20 spotkań x 6 godzin lekcyjnych)/grupa 

,szkolenia zostaną dostosowane do potrzeb i predyspozycji UP, zgodne z IŚR. 
4. STAŻE ZAWODOWE (3 miesiące; maksymalnie 8h na dobę, 40h w tygodniu, 5 dni w tygodniu; w przypadku 

ON w stopniu umiarkowanym lub znacznym: 7h na dobę, 35h w tygodniu) dla 29 Uczestników Projektu. 
5. Poradnictwo zawodowe indywidualne– 3 spotkania x 2 godziny zegarowe /UP 

6. Poradnictwo specjalistyczne-1 spotkanie x 2 godziny zegarowe/UP. 

7. Wyżej wymienione wsparcie, świadczone jest na podstawie dokumentu  umowy socjalnej na wzór z kontaktu 
socjalnego. 

8. Przystępując do projektu Uczestnik wyraża zgodę na odbywanie zajęć w soboty i niedziele, z wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

 

§4 

Organizacja wsparcia 

1. Wszystkie formy wsparcia będą realizowane, zgodnie z Regulaminem Konkursu. 

2. O działaniach w ramach projektu Organizator będzie informował lokalne OPS i PCPR. 
3. W pierwszej kolejności Organizator zaoferuje usługę o charakterze społecznym, w drugiej kolejności- 

usługę o charakterze zawodowym. 
4. Staże będą odbywały się na podstawie umowy Organizatora Projektu z pracodawcą i Uczestnikiem Projektu. Czas 

trwania stażu wynosi 3 miesiące.  

5. Za udział w szkoleniach zawodowych Uczestnikowi Projektu przysługuje stypendium szkoleniowe oraz za udział w 
stażu zawodowym stypendium stażowe. 

6. W ramach szkoleń zawodowych i treningu kompetencji i umiejętności społecznych przewidziany jest catering. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkoleń i zajęć  

oraz miejsca szkolenia. Uczestnicy o zmianach będą informowani na bieżąco. 
8. Własnoręcznym podpisem każdy Uczestnik potwierdza także otrzymanie materiałów szkoleniowych przewidzianych 

w projekcie oraz zaświadczenia o ukończeniu poszczególnych szkoleń.  

9. Uczestnicy mają możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu. 
10. Zasady ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu określone zostaną opisane w Regulaminie „Zwrot kosztów dojazdu”. 

 
§5 

Uprawienia i obowiązki Uczestnika Projektu 

 

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do: 
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 regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 

 potwierdzania swoim podpisem uczestnictwa każdorazowo na liście obecności, 

 wypełniania ankiet i testów związanych z realizacją projektu oraz monitoringiem jego późniejszych 

rezultatów. 
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do bieżącego informowania Organizatora Projektu  

o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie. 
3. Warunkiem ukończenia projektu jest udział we wszystkich formach wsparcia określnych w § 3. 

4. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 80% zajęć szkoleniowych pod rygorem 

skreślenia z listy Uczestników. 
5. Uczestnik szkolenia zawodowego zobowiązany jest przystąpić do egzaminu zewnętrznego. 

6. Uczestnik stażu zobowiązany jest ukończyć staż zawodowy.  
7. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie zarówno w 

przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie udziału w projekcie oraz w okresie 4 tygodni po zakończeniu udziału w 

projekcie. 
8. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do zarejestrowania w Urzędzie Pracy w sytuacji, kiedy nie podejmie zatrudnienia 

lub nauki. 
9. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do przekazania danych po zakończeniu projektu potrzebnych 

do wyliczenia wskaźników rezultatu, tj. status na rynku pracy do 4 tygodni od zakończenia udziału  

w projekcie 
 

§6 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

a. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnika Projektu zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć do 

Organizatora Projektu pisemną informację o tym fakcie (osobiście, faxem, mailem bądź za pośrednictwem poczty). 
b. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie 

pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny.  
c. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika Projektu z listy Uczestników projektu w 

przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.  

d. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy Uczestników Projektu jego miejsce zajmuje 
pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

e. Osoby z listy rezerwowej będą przyjmowane do momentu maksymalnie 20% wsparcia, pod warunkiem nadrobienia 
zaległości w przypadku zajęć grupowych.  

 
§7 

Zasady monitoringu 

1. Wszyscy Uczestnicy mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów monitoringowych i 
ewaluacyjnych dostarczonych przez Organizatora, w tym ankiet dotyczących oceny i jego rezultatów. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udziału w badaniach ewaluacyjnych i udzielania informacji na temat jego 

sytuacji po opuszczeniu pracy.  
 

§8 

Efektywność zatrudnienia oraz społeczno-zatrudnieniowa 

1. W celu pomiaru wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym Uczestnik Projektu 

zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału 
w projekcie, o ile Uczestnik podejmie zatrudnienie. 

2. Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie są: kopia umowy o pracę, kopia umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie 
z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co 

najmniej trzech miesięcy, wypis z CEIDG lub KRS, zaświadczenie PUP o wyrejestrowaniu z rejestru bezrobotnych z 

powodu podjęcia pracy. 
3. W celu pomiaru wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym UP zobowiązany jest do 

dostarczenia jednego z poniższych dokumentów do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie, o ile Uczestnik 
taki dokument posiada: opinia psychologa lub pracownika socjalnego, zaświadczenie o rejestracji w powiatowym 

urzędzie pracy (PUP), zaświadczenie o udziale w Klubie Integracji Społecznej (KIS), kopia indywidualnego programu 

zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej (CIS). 
 

§9 
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Zwrot kosztów dojazdu 
 

1. Uczestnicy/czki Projektu mają możliwość uzyskania zwrotu kosztów dojazdu na oferowane wsparcie społeczno-

zawodowe, szkolenie zawodowe i pośrednictwo pracy pod warunkiem, że Uczestnik/ czka Projektu zawnioskuje o 
sfinansowanie takiego kosztu. Zwrot poniesionych kosztów dojazdu dotyczy przejazdu z miejsca zamieszkania 

Uczestnika/czki Projektu do miejsca uczestnictwa w we wsparciu, które potwierdzone będą podpisem na liście 

obecności. 
2. Projekt przewiduje zwrot kosztów dojazdu dla 100 % Uczestników/czek Projektu. 

3. Przejazd, o którym mowa w ust. 1, powinien odbywać się w granicach województwa wielkopolskiego (do max kwoty 
5,00 zł/ os. dziennie. W przypadku dojazdu na wsparcie określone w Zadaniu 3(szkolenie zawodowe zakończone 

procesem certyfikacji do max kwoty 50,00 zł/os. miesięcznie. W przypadku dojazdu na wsparcie określone w Zadaniu 

4 staż zawodowy do max kwoty 80,00 zł/ os. miesięcznie. 
4. Jeśli Uczestnik/ czka Projektu udokumentuje poniesienie kosztów w kwocie niższej od kwoty podanej w ust.4, zwrot 

kosztów dojazdu nastąpi do wysokości faktycznie poniesionych kosztów. 
5. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu ma formę oświadczenia Uczestnika/czki Projektu. W oświadczeniu Uczestnik/czka 

Projektu powinien/na wskazać m.in. dane osobowe, trasę, liczbę dni, uzasadnienie, za które Uczestnik/ czka Projektu 
chce otrzymać zwrot poniesionych kosztów dojazdu na daną formę wsparcia. 

6. Zwrot kosztów dojazdu na identyfikację potrzeb, szkolenie zawodowe i pośrednictwo pracy obejmują zwrot opłat za 

bilety transportu publicznego (jednorazowe lub czasowe bilety w obie strony w zależności od wysokości poniesionych 
kosztów) lub podróży samochodem prywatnym (zwrot do wysokości najtańszego biletu transportu publicznego na 

danej trasie). 
7. W przypadku dojazdu środkami transportu publicznego, zwrot będzie dokonywany na podstawie stosownego 

wniosku, o którym mowa w ust.6 oraz dokumentów potwierdzających poniesione koszty (np. jeden bilet jednorazowy 

lub bilet okresowy, trasowany, imienny - gdy koszt biletu okresowego jest niższy od kosztu biletów jednorazowych, 
przy założeniu proporcjonalności w stosunku do faktycznej ilości dojazdów na szkolenia i doradztwo). Bilety muszą 

być niezniszczone i czytelne. 
8. W przypadku dojazdu Uczestników/czek Projektu samochodem prywatnym, kiedy brak jest możliwości dojazdu 

publicznymi środkami transportu lub dojazd jest utrudniony, za kwalifikowalne można uznać wydatki do wysokości 
nie wyższej niż cena najtańszego biletu transportu publicznego na danej trasie, po przedstawieniu przez 

Uczestnika/czkę Projektu: 

a. oświadczenia o wykorzystaniu danego samochodu wraz ze wskazaniem numeru rejestracyjnego na 
potrzeby dojazdów na identyfikację potrzeb, poradnictwo psychologiczne, szkolenie zawodowe i/lub 

pośrednictwo pracy w ramach Projektu, 
b. informacji uzyskanej od przewoźnika dotyczącej cen biletów na danej trasie w formie zaświadczenia 

wydanego przez przewoźnika lub wydruku ze strony internetowej przewoźnika odnośnie ceny biletu na 

danej trasie, 
c. pisma lub wiadomości e-mail od przewoźnika, przy czym informacja elektroniczna powinna być 

podpisana przez osobę upoważnioną do udzielania informacji z ramienia przewoźnika i wystosowana z 
oficjalnego adresu e-mail, który można zweryfikować na stronie internetowej przewoźnika, 

d. informacji od przewoźnika dotyczącej przewidywalnej ceny biletu na danej trasie lub też ceny biletu 

dotyczącej miejscowości położonej najbliżej, do której kursuje środek transportu danego przewoźnika, 
w przypadku gdy na danej trasie nie funkcjonuje transport publiczny. 

9. Realizatorzy Projektu zastrzegają sobie prawo do możliwości wstrzymania wypłat za zwrot kosztów dojazdu, w 
momencie wyczerpania środków finansowych przewidzianych na ten cel. 

10. Decyzję o wypłacie zwrotu kosztów dojazdu na identyfikację potrzeb, szkolenie zawodowe i pośrednictwo pracy w 
ramach Projektu i jej wysokości podejmuje Kierownik Projektu. 

11. Wzór Wniosku o zwrot kosztów dojazdu jest dostępny na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu. 

12. Wnioski o zwrot kosztów dojazdu należy składać osobiście, pocztą lub kurierem w Biurze Projektu w ciągu 5 dni 
roboczych od dnia zakończeniu Uczestnika/czki Projektu udziału w danej formie wsparcia. 

13. W uzasadnionych przypadkach oraz po otrzymaniu uprzedniej zgody Kierownika Projektu termin złożenia Wniosku o 
zwrot kosztów dojazdu, o którym mowa w ust. 13 może zostać wydłużony. 

 

§10 

Stypendium szkoleniowe 

1. Uczestnikom/czkom Projektu, którzy spełnią wymogi formalne zawarte w niniejszym Regulaminie za udział w 
szkoleniu zawodowym przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym 
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mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w proporcji do liczby godzin 
szkolenia, tj. w maksymalnej wysokości 12,32 brutto za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu, pod warunkiem, że 

liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru 
godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. 

2. Uczestnicy/czki Projektu z tytułu pobierania stypendium szkoleniowego: 

a. podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących 
obowiązek ubezpieczeń społecznych, 

b. podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczenia 
zdrowotnego, 

c. nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, z uwagi na objęcie kwoty stypendium zwolnieniem. 

3. Stypendium szkoleniowe przysługuje tylko za czas trwania zajęć, podczas których Uczestnik/czka Projektu był/a 
obecny/a. Wyjątek stanowi udokumentowana na druku zwolnienia lekarskiego (ZLA) nieobecność z powodu choroby. 

Zwolnienie lekarskie (ZLA) powinno zawierać dane płatnika składek tj. dane Partnera Projektu – Fundacja 
Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, NIP: 5252567453. 

4. Podstawą do wypłaty stypendium szkoleniowego są podpisane przez Uczestnika/czkę Projektu listy obecności na 

szkoleniu. 
§11 

Stypendium stażowe 

1. Wszystkim Uczestnikom/czkom Projektu, którzy spełnią wymogi formalne zawarte w niniejszym Regulaminie, za 

udział w staż zawodowym w ramach Projektu przysługuje stypendium stażowe w wysokości nie większej niż 120% 
zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stypendium 

stażowe naliczane jest proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez Uczestnika/czkę Projektu i 
przyznawane jest miesięcznie w maksymalnej kwocie 1 848,38 zł brutto (kwota ze wszystkimi kosztami pracodawcy) 

za każdy pełny miesiąc przez maksymalny okres 3 m-cy.  
2. Stypendium stażowe za niepełny miesiąc ustala się proporcjonalnie do przepracowanego okresu w danym miesiącu. 

3. Uczestnicy/czki Projektu z tytułu pobierania stypendium stażowego: 

a. podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, jeżeli nie mają innych tytułów 
rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych, 

b. podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek 
ubezpieczenia zdrowotnego, 

c. nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, z uwagi na objęcie kwoty stypendium 

zwolnieniem. 
4. Stypendium stażowe przysługuje tylko za dni obecności na stażu. Wyjątek stanowi udokumentowana na druku 

zwolnienia lekarskiego (ZLA) nieobecność z powodu choroby. Zwolnienie lekarskie (ZLA) powinno zawierać dane 
płatnika składek tj. dane Partnera Projektu – Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, 

NIP: 5252567453.  
5. Podstawą do wypłaty stypendium stażowego są podpisane przez Uczestnika/czki Projektu listy obecności 

potwierdzające obecność na stażu. 

6. Stypendium stażowe wypłacane jest do 15-tego dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu odbycia stażu, 
naliczane proporcjonalnie do przepracowanego okresu, na wskazany w Oświadczeniu osoby pobierającej stypendium 

stażowe przez Uczestnika/czkę Projektu rachunek bankowy. Wzór w/w oświadczenia dostępny jest w Biurze Projektu. 
7. Decyzję o wypłacie stypendium szkoleniowego oraz jego wysokości podejmuje Kierownik Projektu. 

8. Partner Projektu zastrzega sobie możliwość późniejszej wypłaty stypendium stażowego, w momencie wyczerpania 

środków finansowych na koncie Projektu. W powyższej sytuacji, wypłaty stypendiów zostaną uregulowane 
niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od Instytucji Pośredniczącej. 

9. Uczestnikowi/czce Projektu nie przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem wypłaty stypendiów, które 
wynikają z opóźnień w przekazywaniu przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek Partnera Projektu środków 

finansowych na realizację Projektu.  

 
§12 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego regulaminu. 

2. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i na podstronie internetowej projektu. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2021 r. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wniesienia 
zmian do Regulaminu. Aktualny regulamin Organizator umieszczać będzie na podstronie internetowej projektu i w 

biurze projektu. 
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Załączniki do regulaminu: 

1. Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy 
2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o kwalifikowalności do projektu 
3. Załącznik nr 3 Ankieta usprawnień 
4. Załącznik nr I- Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej podpisywane na pierwszych zajęciach 
5. Załącznik nr II- Oświadczenie Uczestnika Projektu( RODO) podpisywane na pierwszych zajęciach  

 

 

Oświadczam, iż akceptuję postanowienia zawarte w Regulaminie Projektu:  
„Akcja Integracja OSI” nr RPWP.07.01.02-30-0016/19 
 

………………………………………………  ……………………………………………… 

Miejscowość i data  Czytelny podpis kandydata 
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