Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU PT. „Młodzi na rynku pracy”
§1
Postanowienia ogólne
1. Projekt pt. „Młodzi na rynku pracy” nr POWR.01.02.02-04-0114/15 jest realizowany przez
Fundację Gospodarczą "Pro Europa" na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr
POWR.01.02.02-04-0114/15 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu.
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany
jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
3. Projekt realizowany jest w Biurze Projektu w Toruniu przy ul. Warszawskiej 4/7, 87-100 Toruń.
Obszarem realizacji Projektu jest województwo kujawsko-pomorskie, powiaty: sępoleński,
lipnowski, inowrocławski, radziejowski.
4. Okres realizacji Projektu: od 01.06.2016 roku do 30.04.2017 roku.
5. Informacje na temat Projektu znajdują się na stronie internetowej www.fundacjaproeuropa.org.pl/projekty/mlodzi-na-rynku-pracy/.
6. Projekt jest realizowany zgodnie z obowiązującymi dokumentami programowymi, w
szczególności zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej POWER, Systemem Realizacji
POWER na lata 2014-20120.
7. Niniejszy Regulamin określa kryteria rekrutacji uczestników Projektu.
§2
Definicje podstawowe
Na potrzeby niniejszego Regulaminu będą używane następujące definicje pojęć:
1. Projekt – projekt „Młodzi na rynku pracy”, realizowany przez Fundację Gospodarczą „Pro
Europa” przy ul. Warszawskiej 4/7, 87-100 Toruń.
2. Instytucja Pośrednicząca (w skrócie IP) – Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z siedzibą przy
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń.
3. Realizator Projektu / Beneficjent / Projektodawca – Fundacja Gospodarcza „Pro Europa”
przy ul. Warszawskiej 4/7, 87-100 Toruń.
4. Beneficjent Pomocy – Uczestnik/Uczestniczka Projektu.
5. Biuro Projektu – Biuro Projektu „Młodzi na rynku pracy” zlokalizowane jest w Toruniu przy
ul. Warszawskiej 4/7, 87-100 Toruń, tel. 56 644 91 07, kom. 533–665–338.
6. Kandydat na uczestnika projektu, zwany Kandydatem lub Kandydatką – osoba fizyczna
(kobieta, mężczyzna), która:
- w chwili przystąpienia do rekrutacji spełnia wymogi formalne określone w niniejszym
Regulaminie,
- zamierza wziąć udział we wsparciu oferowanym w ramach niniejszego projektu,
- złożyła komplet dokumentów rekrutacyjnych, wymaganych na etapie rekrutacji, wskazanych w
niniejszym Regulaminie.
7. Tzw. młodzież NEET – osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki: nie
pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w
kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w
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pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie
umiejętności i 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. Kształcenie formalne w trybie
stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły
podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie
wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.
8. Osoba do 29 roku życia – oznacza osobę, która w dniu przystąpienia do Projektu i otrzymania
pierwszej formy wsparcia nie ukończyła 30 roku życia.
9. Osoby bierne zawodowo – to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej
(tzn. nie pracują i nie są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy).
10. Osoba o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3
tj. najwyższe wykształcenie ponadgimnazjalne/średnie.
11. Uczestnik projektu (UP) – kandydat, który zostanie zakwalifikowany do udziału w Projekcie,
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie i skorzysta ze wsparcia
zaproponowanego w Projekcie.
12. Zatrudnienie – oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, innej pracy
zarobkowej, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.
13. Dzień przystąpienia do Projektu – dzień podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie.
Deklaracja uczestnictwa w projekcie jest podpisywana tylko przez osoby, które zostały
zakwalifikowane do udziału w projekcie po skutecznym złożeniu przez Kandydata wszystkich
Dokumentów rekrutacyjnych oraz zakończeniu procedury rekrutacyjnej przez Komisję
Rekrutacyjną.
14. Dokumenty rekrutacyjne – komplet dokumentów (Formularz Rekrutacyjny do projektu z
kompletem załączników oraz oświadczenia Kandydata/ki do projektu), które należy złożyć lub
przesłać do Biura Projektu w Toruniu, lub we wcześniej umówionym miejscu z Pracownikiem
Fundacji w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
15. INZ – Indywidualny Numer Zgłoszeniowy – numer nadany w momencie złożenia Dokumentów
rekrutacyjnych.
16. Komisja Rekrutacyjna (w skrócie KR) – zespół oceniający Dokumenty rekrutacyjne
kandydatów do udziału w Projekcie i dokonujący kwalifikacji Kandydatów na Uczestników
projektu.
17. Staż – oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania
pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
18. Stypendium – oznacza to kwotę wypłacaną bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia /
kursu zawodowego/ warsztatów /stażu.
19. Szkolenia/kursy zawodowe – grupowe i indywidualne dla Uczestników projektu służące
nabyciu, uzupełnieniu lub zmianie kwalifikacji zawodowych zgodne z IPD oraz potrzebami i
oczekiwaniami Uczestników projektu.
20. Indywidualny Plan Działania (IPD) – plan działań, obejmujący opracowanie kompleksowej
ścieżki wsparcia opracowany dla każdego z Uczestników projektu dostosowany do ich
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indywidualnej sytuacji na rynku pracy, przygotowany wraz z Uczestnikiem projektu przez
doradcę zawodowego.
§3
Kryteria Kwalifikowalności uczestników do projektu
1. Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna, spełniająca poniższe kryteria dostępu oraz nie
podlegająca wyłączeniom z niniejszego Regulaminu:
a) zamieszkuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie powiatu sępoleńskiego,
lipnowskiego, radziejowskiego lub inowrocławskiego (oświadczenie kandydata/-tki),
b) mieści się w przedziale wiekowym 15-29 lat, (oświadczenie kandydata/-tki),
c) posiada status na rynku pracy: osoba bez pracy, niezarejestrowana w urzędzie pracy
(oświadczenie kandydata/-tki),
d) nie uczestniczy w szkoleniach tj. w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie,
uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych,
potrzebnych do wykonywania pracy (oświadczenie kandydata/-tki)
e) nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, (oświadczenie kandydata/-tki),
f) w okresie ostatnich 4 tygodni nie brała udziału w szkoleniach1 finansowanych ze środków
publicznych, (oświadczenie kandydata/-tki),
g) jest osobą niepełnosprawną – orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
h) jest osobą zamieszkującą wieś (jeśli dotyczy),
i) dostarczy komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych w terminie trwania rekrutacji.
2. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 40 osób zamieszkujących na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego, na terenie powiatu sępoleńskiego, lipnowskiego, radziejowskiego lub
inowrocławskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – art. 25 KC, Dz. U. z 18.05.1964 poz.
93 z późn. zmianami).
§4
Rekrutacja do projektu
1. Projekt skierowany jest do osób fizycznych spełniających następujące kryteria
rekrutacyjne określone w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w Projekcie:
a) miejsce zamieszkania zgodnie z Kodeksem Cywilnym – województwo kujawsko-pomorskie,
powiat: sępoleński, radziejowski, lipnowski lub inowrocławski (oświadczenie kandydata/-tki),
b) wiek 15-29 lat (oświadczenie kandydata/-tki),
c) status na rynku pracy: osoba bierna zawodowo - bez pracy, niezarejestrowana w urzędzie pracy
(oświadczenie kandydata/-tki),
d) osoba niekształcąca się tj. nieuczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
e) osoba nieszkoląca się ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni tj. nieuczestnicząca
w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie
umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.
(oświadczenie kandydata/-tki)
e) w tym osoby niepełnosprawne – orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy).
2. Dokumenty składane w odpowiedzi na ogłoszony nabór uczestników do projektu:
a) Formularz rekrutacyjny wraz z załączonymi oświadczeniami stanowiącymi zał. nr 1 do
formularza,
b) Oświadczenie Kandydata/-tki o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem
w projekcie,
Pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych
lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.
1
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c) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe lub oświadczenie o braku kwalifikacji
zawodowych,
d) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy).
3. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w terminie: czerwiec-lipiec 2016 r. Realizator
Projektu przewiduje jednokrotną rekrutację, do wyczerpania limitu miejsc zaplanowanych we
wniosku o dofinansowanie. Zakłada się łącznie dla całego Projektu zrekrutowanie 40 osób do
udziału w projekcie. W przypadku braku chętnych, rekrutacja zostanie powtórzona.
4. Informacja o terminie rekrutacji oraz dokumentacja stanowiąca podstawę do rekrutacji oraz
udziału we wsparciach zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie projektu
www.fundacja-proeuropa.org.pl/projekty/mlodzi-na-rynku-pracy/.
5. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście podczas spotkań m.in. w instytucjach (w
przypadku osób niepełnosprawnych możliwy jest kontakt w miejscu zamieszkania) oraz drogą
tradycyjną za pośrednictwem poczty na adres Biura Projektu tj. Fundacja Gospodarcza Pro
Europa, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń.
6. Każdorazowo po rekrutacji zostanie ogłoszona lista rankingowa osób zakwalifikowanych do
udziału w projekcie. Jeżeli lista osób z każdego powiatu będzie mniejsza niż 10 to rekrutacja
zostanie powtórzona natomiast jeżeli lista rankingowa w każdym powiecie przekroczy 10 osób
zostanie utworzona lista rezerwowa.
7. W momencie wpływu dokumentów rekrutacyjnych zostanie im nadany Indywidualny Numer
Zgłoszeniowy zawierający datę i godzinę wpływu zgłoszenia.
8. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów. W przypadku takiej
samej ilości punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.
9. Kandydat/ka na Uczestnika Projektu może złożyć tylko jeden komplet dokumentów
rekrutacyjnych w ramach naboru.
10. W dokumentach rekrutacyjnych należy wypełnić wszystkie wymagane pola, które dotyczą
Kandydata/Kandydatki na Uczestnika Projektu.
11. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.
12. Rekrutacja do Projektu zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans kobiet i
mężczyzn.
13. Informacje dotyczące realizacji Projektu, w tym dokumentacja projektowa, wyniki oraz terminy
rekrutacji będą ogłaszane na stronie internetowej projektu www.fundacjaproeuropa.org.pl/projekty/mlodzi-na-rynku-pracy/.

Niespełnienie któregokolwiek z ww. kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem na etapie oceny
formalnej!
§5
Ocena formalna i merytoryczna - dokumentów rekrutacyjnych
1. Dokumenty rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej.
2. W pierwszej kolejności zostanie dokonana ocena formalna.
3. Ocena formalna będzie dokonana w sposób 0 – 1 (spełnia/nie spełnia). Dokumenty rekrutacyjne,
które:
a) nie spełniają któregokolwiek z kryteriów kwalifikowalności uczestnictwa (pkt. II formularza),
b) są niekompletne lub zostały złożone w niewłaściwym terminie lub miejscu,
c) zostały przygotowane na wzorach niebędących załącznikami do niniejszego Regulaminu,
d) w których brakuje wymaganego załącznika,
e) w których brakuje jakiegokolwiek podpisu,
są odrzucane.
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4. W ocenie merytorycznej przyznawane będą punkty premiujące (weryfikowane na podstawie
formularza rekrutacyjnego) jakie może otrzymać Kandydat/Kandydatka:
a) wiek 15-24 lat (1pkt.),
b) osoba niepełnosprawna (1 pkt.),
c) osoba zamieszkująca wieś w powiecie: sępoleńskim, lipnowskim, inowrocławskim lub
radziejowskim 1 pkt.),
d) osoba nie posiada środków na pokrycie kosztów związanych ze zmianą miejsca zamieszkania
(1 pkt.),
e) osoba nie posiada doświadczenia zawodowego wymaganego do podjęcia zatrudnienia (1 pkt.),
f) osoba nie posiada umiejętności poszukiwania pracy, poruszania się po rynku pracy (1 pkt.),
g) osoba nie posiada wiedzy na temat swoich predyspozycji, zainteresowań, mocnych i słabych stron w
kontekście rynku pracy (1 pkt.).
§6
Lista uczestników
1. Po przejściu oceny formalnej i podsumowaniu punktów zostanie utworzona lista rankingowa z
zachowaniem równości płci oraz lista rezerwowa w oparciu o uzyskane punkty uszeregowane w
kolejności malejącej.
2. Listy rankingowe oraz rezerwowe zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu
www.fundacja-proeuropa.org.pl/projekty/mlodzi-na-rynku-pracy/.
3. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej na jej miejsce zostanie zakwalifikowana
kolejna osoba z listy rezerwowej.
7. Każdy Kandydat/Kandydatka zakwalifikowany do projektu zostanie o tym poinformowany
telefonicznie/osobiście/pisemnie.
8. Jeśli osoba poinformowana o zakwalifikowaniu się do Projektu nie potwierdzi swojego udziału
do 2 dni roboczych Fundacja ma prawo wykreślić daną osobę z listy osób zakwalifikowanych do
Projektu.
§7
Postanowienia końcowe
1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla Kandydatów i Uczestników Projektu,
należy do Koordynatora Projektu.
2. W sprawach spornych decyzję podejmuje Koordynator Projektu.
3. Realizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i
wytycznych dotyczących realizacji Działania 1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
4. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu obowiązuje
od dnia publikacji na stronie internetowej Projektu.
5. Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany Wytycznych lub innych dokumentów
programowych dotyczących realizacji Projektu.
6. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian w niniejszym
regulaminie w przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków realizacji umowy o
dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, a także w przypadku pisemnych
zaleceń wprowadzenia określonych zmian ze strony WUP w Toruń, bądź innych organów lub instytucji
uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu.
7. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania
umowy o dofinansowanie z WUP.
8. W przypadku o którym mowa w pkt. 4, 5, 6 i 7 Uczestnikom nie przysługuje żadne roszczenie wobec
Realizatora Projektu.
9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej www.fundacjaproeuropa.org.pl/projekty/mlodzi-na-rynku-pracy/.
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Załączniki do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie:
1. Formularz rekrutacyjny do Projektu "Młodzi na rynku pracy" oraz oświadczenia stanowiące zał. 1 do
formularza,
2. Oświadczenie Kandydata/-tki o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem w
projekcie,
3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy).
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