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Regulamin rekrutacji
Do projektu „ Aktywność moją szansą”
§1
Postanowienia ogólne
1. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje Projekt nr WND-POKL.06.01.01-18-214/12
„Aktywność moją szansą”.
2. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1 „Poprawa
dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „ Wsparcie osób
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”,
3. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
4. Zasięg terytorialny Projektu – powiat niżański.
5. Okres realizacji projektu: od 01.11.2012 r. do 31.03.2014 r.
6. Niniejszy Regulamin określa kryteria rekrutacji Uczestników projektu.
§2
Definicje
Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają:
1. Projekt – projekt „Aktywność moją szansą”, realizowany przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania
Przedsiębiorczości.
2. Instytucja Pośrednicząca II stopnia – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
3. Beneficjent – Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości.
4. Kandydat – bezrobotna osoba fizyczna zamieszkała (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatu
niżańskiego, która złoży dokumenty rekrutacyjne.
5. Bezrobotny – to osoba niezatrudniona i nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia
zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy
zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej
w połowie tego wymiaru czasu pracy, nie uczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub
przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje
w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego
lub czasowego w powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej..
6. Uczestnik projektu – Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do Projektu, zgodnie z zasadami określonymi
w niniejszym Regulaminie.
7. Dzień przystąpienia do Projektu – dzień podpisania deklaracji uczestnictwa ora złożenia wymaganych oświadczeń/
zaświadczeń – osobiście w Biurze Projektu,
8. Dokumenty rekrutacyjne – komplet dokumentów, który należy złożyć w Biurze Projektu, w terminie podanym
w ogłoszeniu o naborze.
9. Komisja Rekrutacyjna – zespół oceniający Dokumenty rekrutacyjne do Projektu i dokonujący kwalifikacji
Kandydatów na Uczestników projektu.
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§3
Uczestnicy projektu
1. Uczestnikami projektu mogą zostać, bezrobotne osoby fizyczne zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)
na terenie powiatu niżańskiego w wieku aktywności zawodowej tj.powyżej18 roku życia oraz poniżej 60 roku
życia(kobiety) i 64 roku życia (mężczyźni).
2. Na etapie weryfikacji dokumentacji zgłoszeniowej dodatkowe punkty uzyskać mogą osoby:
― Długotrwale bezrobotne
§4
Dokumenty rekrutacyjne
1. Dokumenty zgłoszeniowe składają się z następujących załączników:
 Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
 Oświadczenie o statusie kandydata.(Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu)
 Zaświadczenie o pozostawaniu w rejestrze PUP.
2. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą osobiście, wyłącznie w Biurze Projektu w Nisku.
3. Formularze zgłoszeniowe dostępne będą na stronie internetowej KSWP
PUP w Nisku, w Urzędach Gmin, oraz biurze Projektu w Nisku.

www.kswp.org.pl,

§5
Zasady rekrutacji Uczestników Projektu
1. Rekrutacja uczestników dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną złożoną z minimum dwóch członków zespołu
projektowego.
2. Rekrutacja rozpoczyna się 03 grudnia 2012 roku ma charakter ciągły i jest prowadzona do momentu pozytywnego
zakwalifikowania 60 osób.
3. Dokumenty rekrutacyjne złożone przed terminem rozpoczęcia rekrutacji, następnego dnia po terminie zakończenia
rekrutacji, jak również dokumenty niekompletne, bądź złożone wielokrotnie nie podlegają rozpatrzeniu.
4. Komisja Rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji Uczestników biorąc pod uwagę:
a) Kryteria formalne
 Kompletność i poprawność formalną dokumentów
 Przynależność do grupy bezrobotnych
 Zameldowanie na terenie powiatu niżańskiego
b) Kryteria strategiczne
Formularz zgłoszeniowy będzie dodatkowo punktowany według metodologii:
 Długotrwale bezrobotni – 10 pkt.,
 Czas pozostawania bez zatrudnienia: do 6 miesięcy- 1 pkt, 6-12 miesięcy - 2 pkt., powyżej
12 miesięcy- 3 pkt.
 Posiadane wykształcenie: podstawowe – 3 pkt., zawodowe – 2 pkt., średnie -1 pkt., pomaturalne
i wyższe – 0 pkt.
5. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Aktywność moją szansą”, założenia, o których
mowa w § 3 pkt. kształtują się następująco:
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Liczba uczestników objętych wsparciem – 60 osób w tym:
Liczba Kobiet – 31
Liczba Mężczyzn – 29
Liczba uczestników z terenów wiejskich – min. 18

6. Na podstawie przyznanej punktacji Komisja Rekrutacyjna utworzy listę podstawową i listę rezerwową Uczestników
Projektu ( w momencie rezygnacji lub niespełnienia warunków uczestnictwa przez zakwalifikowanie wcześniej
Kandydatów, osoby z list rezerwowych według kolejności zostaną włączone do uczestnictwa w Projekcie).
7. W przypadku uzyskania przez Kandydatów jednakowej liczby punktów, o zakwalifikowaniu się na podstawową listę
Uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz określone we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu
wskaźniki, odnośnie liczby kobiet i mężczyzn.
8. Decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie przekazana zostanie Uczestnikom: telefonicznie/pocztą tradycyjną
lub elektroniczną na adres wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.
9. Dodatkowo informacje o wynikach rekrutacji udzielane są w Biurze Projektu.
§6
Postanowienia końcowe
1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez realizatora Projektu – Koneckie
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości.
2. Ostatecznej interpretacji „Regulaminu uczestnictwa w projekcie” dokonuje KSWP w oparciu o wytyczne dla instytucji
biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz odpowiednie przepisy prawa
Unii Europejskiej.
3. W przypadku zmian w w/w dokumentacji, KSWP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie
trwania Projektu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2012r.

Sporządził:

Zatwierdził:

…………………………………………

…………………………….

Załączniki:
Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie.
Załącznik nr 2 Oświadczenie o statusie kandydata.
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