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REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE 

„Nowe rozdanie” 
nr RPLD.09.01.01-10-B054/17 

 
 

§ 1 
 

Informacje o projekcie 
 
 

1. Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z.o.o., realizuje Projekt  
nr RPLD.09.01.01-10-B054/17 pt. „Nowe rozdanie”. 

2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś IX. Włączenie społeczne, Działanie IX.1  Aktywna integracja osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja 
społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

3. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu 
państwa. 

4. Zasięg terytorialny Projektu – województwo łódzkie. 
5. Okres realizacji projektu: od 01.09.2017r. do 31.12.2018 r. 
6. Niniejszy Regulamin określa kryteria rekrutacji Kandydatów do projektu. 
7. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 
 

§ 2 
 

Definicje 
 

1. Objaśnienie terminów i skrótów: 
I. EFS – Europejski Fundusz Społeczny. 
II. Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie. 
III. Uczestnik projektu – to osoba, która: 
a) spełnia kryteria dostępu zamieszczone w § 4; 
b) podpisała wszystkie dokumenty rekrutacyjne, udostępniła dane osobowe, wypełniła formularz 

rekrutacyjny; 
c) została zakwalifikowana do udziału w projekcie; 
d) podpisała Umowę uczestnictwa w projekcie. 
IV. RPO WŁ– Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
V. Organizator – Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z. o. o. 
VI. Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. 
VII. Projekt – projekt pt. „Nowe rozdanie” 
VIII. Strona internetowa – www.romaniszyn.com.pl 
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§ 3 

 
Postanowienia ogólne 

 
1. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 70 osób (40K/30M) zagrożo-

nych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia (bierni zawodowo 
lub bezrobotni zarejestrowani- zakwalifikowani do III profilu pomocy) powyżej 18 roku życia,  
z terenu województwa łódzkiego wyłącznie z obszarów wiejskich wg KC w okresie  
01.09.2017r. - 31.12.2018r. 

2. W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:  

• Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) i treningi kompetencji społecznych. 

• Indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie. 

• Jobcoaching. 

• Szkolenia zawodowe. 

• Staże i pośrednictwo pracy. 
3. Zajęcia i egzaminy odbywać się będą na terenie województwa łódzkiego określonego jako obszar 

realizacji projektu.  
 
 

§ 4 
 

Warunki uczestnictwa w projekcie 
 

1. Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć we wsparciu realizowanym w ramach projektu, muszą 
spełniać niżej wymienione warunki formalne: 
a) osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  

zamieszkująca w rozumieniu kodeksu cywilnego obszar województwa łódzkiego wyłącznie 

z terenów wiejskich, pozostająca bez zatrudnienia.  

Ponadto w szczególności grupę docelową stanowić będą osoby: 
 
- w wieku pow. 18 roku życia, 

- bierni zawodowo lub 

- zarejestrowani bezrobotni z III profilem pomocy, 

- w tym min. 7 osób z niepełnosprawnościami (4K/3M). 

2. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego do Projektu na 
wzorze, będącym załącznikiem nr 1 do Regulaminu i dostarczenie go wraz z pozostałymi 
dokumentami rekrutacyjnymi w wyznaczonym terminie do Biura Projektu, drogą pocztową, 
kurierem bądź osobiście. 
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§ 5  
 

Zasady rekrutacji 
 

I. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych: 
 

1. Proces rekrutacji przeprowadzany będzie od września 2017r. w sposób otwarty i w dwóch edycjach 
lub do podpisania umowy uczestnictwa w projekcie w oparciu o Regulamin.  

2. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości 
płci. Organizator zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się 
w grupie potencjalnych Uczestników projektu.  

3. Regulamin Rekrutacji w Projekcie oraz formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1) do Projektu wraz 
z innymi załącznikami nr 2 - 3 zostanie udostępniony na stronie internetowej projektu oraz będzie 
dostępny w biurze projektu. 

4. Kandydaci zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionego formularza rekrutacyjnego – sta-
nowiącego Załącznik 1 do Regulaminu rekrutacji do projektu (wypełnionego w sposób czytelny, 
komputerowo lub odręcznie) wraz z wymaganymi załącznikami: 

✓ Załącznik 2 –Oświadczenie/ Deklarację uczestnictwa w projekcie; 
✓ Załącznik 3 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. 

5. Po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia oświad-
czenia o przekazaniu informacji dotyczącej jego statusu na rynku pracy, a w przypadku osób 
pozostających w rejestrach Urzędu Pracy – zaświadczenie urzędowe. 

6. Kandydaci zobowiązani są do oświadczeń i przedłożenia dokumentów potwierdzających: 
a) status na rynku pracy,  
b) wiek,  
c) wykształcenie,  
d) miejsce zamieszkania, 
e) w przypadku osób niepełnosprawnych orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.1 

7. Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednic-
twem poczty za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę potwierdzenia wpływu do biura pro-
jektu.  

8. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwym formularzu rekrutacyjnym.  
9. Data nadania dokumentów potwierdzona datą stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od 

daty rozpoczęcia naboru. 
 

II. Kwalifikacja Kandydatów do projektu 
 

1. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 70 osób (40K i 30M), które spełniają warunki  
uczestnictwa określone w § 4 niniejszego Regulaminu, złożyły poprawnie dokumenty rekrutacyjne 
oraz otrzymają najwyższą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

2. W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby Kandydatów do pro-
jektu, Projektodawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu składania 
formularzy rekrutacyjnych. 

                                                           
1 Jeśli dotyczy. 

http://www.mlodzizawodowcy.biuroprojektu.eu/
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3. Formularz rekrutacyjny wypełniony przez Kandydata ubiegającego się o udział w projekcie będzie 
oceniany przez Asystenta Kierownika projektu pod względem kompletności złożonych dokumentów 
oraz ogólnych i premiujących kryteriów uczestnictwa weryfikujących przynależność do grupy doce-
lowej na podstawie oświadczeń, zaświadczeń z PUP, orzeczenia o niepełnosprawności. 

4. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie będzie decydować ogólne  
spełnienie kryteriów udziału oraz liczba otrzymanych punktów za spełnienie premiujących kryteriów 
udziału. 
 

III. Ogólne kryteria udziału: 
 
1. Wiek powyżej 18 roku życia - weryfikacja: formularz aplikacyjny (dowód osobisty do wglądu). 
2. Status osoby zagrożonej ubóstwem/wykluczeniem społecznym  - oświadczenie kandyda-
ta/zaświadczenie, np. z OPS, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 
3. Osoba zamieszkująca wg Kodeksu Cywilnego w województwie łódzkim wyłącznie z terenów 
wiejskich  - weryfikacja: oświadczenie. 
4. Status osoby biernej zawodowo (oświadczenie)/ bezrobotnej z III profilem  - zaświadczenie. 
Niespełnienie kryteriów – odrzucenie zgłoszenia. 
 
 

IV. Ocena kryteriów premiujących: 
 
1.Osoby  niepełnosprawne w stopniu znacznym/umiarkowanym i/lub z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, osoby niepełnosprawne intelektualnie lub z zaburzeniami psychicznymi – 15pkt. 
2. Osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim – 10 pkt. 
3. Osoby korzystające z PO PŻ (zaświadczenie) – 10pkt. 
4. Osoby bezrobotne z III profilem – 10pkt. 
5 Osoby wykluczone wielokrotnie – 10pkt. 
6. Ubóstwo (zaświadczenie) – 10 pkt. 
7. Osoby z niskimi kwalifikacjami (do ISCED 3 włącznie – oświadczenie) – 5 pkt. 
8. Inna przesłanka wymieniona w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 
2014-2020 – 5 pkt. 
 

§ 6 
 

Ogłoszenie wyników rekrutacji 
 

1. Lista Kandydatów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie (lista rankingowa i lista rezer-
wowa osobna dla kobiet i mężczyzn) zostanie ogłoszona na stronie internetowej projektu oraz bę-
dzie dostępna w Biurze Projektu. 

2. Informacja o wynikach oceny złożonych dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów do udziału 
w projekcie zostanie przekazana telefonicznie, listownie pocztą tradycyjną i/lub e-mailem po 
 zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. 

3. Osoby niezakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną umieszczone na rankingowej liście 
rezerwowej wg liczby punktów, które otrzymali podczas procesu rekrutacji. 

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie któregoś z zakwalifikowanych Kandydatów na 
jego miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. 
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5. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zobowiązane są do podpisania 
Umowy uczestnictwa w projekcie. 

6. Od przeprowadzonej oceny (obejmującej m.in. ocenę formularzy rekrutacyjnych) nie przysługują 
osobie ubiegającej się o udział w projekcie żadne środki odwoławcze. 

 
§ 7 

 
Warunki rezygnacji z udziału w projekcie 

 
 

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje 
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i podania przyczyny rezygnacji. 

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn 
natury zdrowotnej lub działania siły wyższej2 i z zasady nie mogą być znane przez Uczestników 
w momencie rozpoczęcie udziału w Projekcie.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestniczki/ka w przypadku naruszenia niniej-
szego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego w szczególności w przypadku naruszenia  
nietykalności cielesnej innego słuchacza, trenera lub pracownika Biura Projektu, udowodnionego 
aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu.  

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestniczki/ka z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, 
jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.  

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie z winy Uczestnika lub niedotrzymania 
wymaganego poziomy frekwencji za wyjątkiem zdarzeń losowych i choroby, Organizator może 
obciążyć Uczestnika kosztami uczestnictwa w Projekcie. Policzonego proporcjonalnie do  
uzyskanego wsparcia.  

 
§ 8 

 
 

Postanowienia końcowe 
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie  

w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę „Wytycznych realizacji Projektu”, a także 
w przypadku pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów 
uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu.  

2. W przypadku decyzji instytucji nadrzędnej odnośnie zaprzestania realizacji projektu, Organizator 
zastrzega sobie prawo skrócenia okresu realizacji projektu.  

3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1 i 2 Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia 
wobec Organizatora.  

4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.  
5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

przepisy Prawa Europejskiego i Prawa Krajowego dotyczące Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

6. Powyższy Regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu 

                                                           
2 Siła wyższa rozumiana jest jako zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, 
jak wojna, zamieszki krajowe, etc. 


