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realizowanego w ramach 
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§1. 
Informacje podstawowe 

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i udziału w projekcie nr POWR. 01.02.01-IP.17-10-

001/17 pt. „M(Ł)odzi – Aktywni – Kreatywni”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy. 
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. 
Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

2. Projekt realizowany jest przez firmę HOG POLSKA  Jakub Gibała z siedzibą w Rzeszowie ul. 
Prymasa 1000 – lecia 8/1, 35-510 Rzeszów, NIP 517 024 46 37, REGON 181043546 w 
partnerstwie z AMD GROUP Michał Drymajło z siedzibą w Rzeszowie, ul. Krakowska 18G/54, 35-
111 Rzeszów, NIP 5170050703, REGON 180203870. 

3. Biuro projektu „M(Ł)odzi – Aktywni - Kreatywni” mieści się w Łodzi przy ulicy Wróblewskiego 18 
pok. 405, 93-578 Łódź 

4. Realizacja projektu przebiegać będzie zgodnie z polityką równych szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz koncepcją zrównoważonego rozwoju. 

5. Projekt jest realizowany w okresie od 01.03.2018 r. do 31.05.2019 r. na terenie województwa 

łódzkiego. 

 

§2. 
Definicje związane z uczestnictwem w projekcie 

1. Projekt - należy przez to rozumieć projekt pt. „M(Ł)odzi – Aktywni - Kreatywni” realizowany 
przez HOG POLSKA i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego; 

2. Beneficjent (realizator projektu) -  HOG POLSKA Jakub Gibała; 
3. Partner projektu – AMD GROUP Michał Drymajło; 
4. Kandydat -  osoba fizyczna, która złożyła dokumenty rekrutacyjne wymagane na etapie 

rekrutacji, wskazane w niniejszym Regulaminie; 
5. Uczestnik projektu - kandydat, który został zakwalifikowany do projektu zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym regulaminie i skorzysta z zaproponowanych form wsparcia; 
6. Osoba o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 – 

wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne. 
7. Osoba bierna zawodowo - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie 

pracuje i nie jest bezrobotna); 
8. Osoba bezrobotna niezarejestrowana – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy 

i aktywnie poszukująca zatrudnienia niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy; 
9. Osoby z niepełnosprawnościami -  osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób  
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niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) a także osoby z 
zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 231, poz. 1375z późn. zm.); 

 

10. Osoba należąca do kategorii NEET- zgodnie z definicją PO WER 2014-2020 osoba w wieku 15-29 
lat , która spełnia łącznie 3 warunki: nie pracuje (tj. os. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), 
nie kształci się (tj. nie uczestnicy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) i nie szkoli (tj. 
nie uczestnicy w 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 przed rozpoczęciem udziału w projekcie).  
Za rozpoczęcie udziału w projekcie, co do zasady, uznaje się przystąpienie do pierwszej formy 
wsparcia w ramach projektu.  

11. Osoba w wieku poniżej 30 roku życia – osoba która w dniu  przystąpienia do projektu tj. 
otrzymania pierwszej formy wsparcia nie ukończyła 29 roku życia. 

 

§3. 

Grupa docelowa 

 
1. Grupę docelową projektu stanowi 60 osób młodych (36 kobiet i 24 mężczyzn) w tym 48 osób (29 

kobiet i 19 mężczyzn) biernych zawodowo, min 12 osób (7 kobiet i 5 mężczyzn) 
niezarejestrowanych w urzędach pracy oraz min. 3 osoby niepełnosprawne (2 kobiety i 1 
mężczyzna), zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) woj. Łódzkie – tzw. Młodzież 
NEET. 

2. Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca następujące warunki: 
a) Należy do grupy NEET 
b) Na dzień przystąpienia do projektu nie ukończyła 30 roku życia – weryfikacja po numerze 

PESEL 
c) W okresie 4 tygodni poprzedzających przystąpienie do projektu (weryfikacja na etapie 

procesu rekrutacji) nie uczestniczyła w szkoleniu lub kształceniu – oświadczenie 
d) należy do grupy osób biernych zawodowo – oświadczenie 
e) jest osobą niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie 
f) zamieszkuje teren województwa łódzkiego. 

 
3. Uczestnikiem projektu nie może być osoba  

a) ubezpieczona w KRUS; 
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b) należąca do jednej z poniżej wymienionych grup: 
o młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji 

pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem: 
▪  wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy  

po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin 
naturalnych, 

▪ wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne 
gospodarstwo domowe, 

▪ wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy 
usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia  
po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej, 

o matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy), 
o absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków 

socjoterapii (do roku po opuszczeniu), 
o absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków 

wychowawczych (do roku po opuszczeniu), 
o matki przebywające w domach samotnej matki, 
o osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po 

opuszczeniu). 
 

4. Uczestnik zobowiązuje się brać udział we wszystkich zaplanowanych dla niego formach wsparcia. 

5. Uczestnik zobowiązuje się podpisać w dniu pierwszej formy wsparcia umowę o uczestnictwo w 
projekcie wg wzoru załączonego do niniejszego Regulaminu. 

6. Uczestnik złoży kompletne oświadczenie rekrutacyjne. 

7. Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 60 osób (36K/24M) w wieku 15-29 lat,  
w tym niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego, nieuczestniczących  
w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET), nie zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy 
w okresie 01.03.2018-31.05.2019r. 

 

§4. 
 

Rekrutacja do projektu 

1. Rekrutacja prowadzona będzie na terenie województwa łódzkiego zgodnie z zasadą równości 
szans. 

2. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w okresie 03 – 04.2018 
3. W sytuacji wpływu niewystarczającej ilości zgłoszeń Realizator Projektu przedłuży rekrutację  

i zintensyfikuje kampanię informacyjną z użyciem nowych kanałów. 
4. Wzór formularza dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu. 
5. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie przez Kandydata dokumentów  

 
 

 
 



 

 
                                                                                                                                                  
 

 

Projekt „M(Ł)ODZI – AKTYWNI – KREATYWNI” 
http://www.hogpolska.pl 

kom.: 787 098 800 
e-mail: a.bielawska@amd-group.pl 

 

Biuro projektu: HOG POLSKA 

ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów  

(C.H. EUROPA II - 3 piętro), 

tel. 602 735 595, e-mail: staze@hogpolska.pl 

http://www.hogpolska.pl 

 

rekrutacyjnych (wraz z załącznikami) i dostarczenie ich do Biura Projektu (w godzinach od 9:00 – 
15:00 od poniedziałku do piątku) lub przesłanie ich pocztą bądź kurierem na adres biura  
w terminie rekrutacji.  

6. Kandydat na uczestnika aby przystąpić do procesu rekrutacji musi wypełnić formularz 
rekrutacyjny, złożyć określone w nim oświadczenia oraz dołączyć niezbędne dokumenty: 

- załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny 
- załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikujących do udziału w projekcie  
- załącznik nr 3 – Oświadczenie Uczestnika Projektu 
- załącznik nr 4 –  Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
-załącznik nr5– Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Rekrutacji i Udziału  

                     w Projekcie. 
- orzeczenie o niepełnosprawności/opinia lekarska – jeśli dotyczy – kserokopia 
- świadectwo/dyplom ukończonej szkoły potwierdzającej niskie kwalifikacje – jeśli dotyczy- 

kserokopia 

7. Oceny formularzy dokonuje Komisja Rekrutacyjna w oparciu o kryteria formalne i kryteria 
premiujące.  

a) Kryteria formalne (weryfikacja na podstawie formularza zgłoszeniowego i 
załączników, ocena spełnia/nie spełnia):  

✓ wiek 15-29 lat, 
✓ status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, 
✓ brak uczestnictwa w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, 
✓ brak uczestnictwa w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, 

uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub 
ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy finansowanej ze środków 
publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni, 

✓ miejsce zamieszkania zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa 
łódzkiego; 

b) Kryteria premiujące (weryfikacja na podstawie oświadczeń i zaświadczeń):  

✓ osoba samotnie wychowująca dziecko – 5 pkt 
✓ osoba niepełnosprawna ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności – 10 pkt  
✓ osoba posiadająca wykształcenie max średnie – 7 pkt 

8. W sytuacji stwierdzenia braków lub niekompletności dokumentów Komisja Rekrutacyjna 

powiadomi Kandydata oraz wezwie do ich uzupełniania lub skorygowania w terminie 5 dni 

roboczych od dnia powiadomienia. 

9. Beneficjent zastrzega, iż złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne  
z przystąpieniem do projektu.  

10. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby uzyskujące największą liczbę punktów.  
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W przypadku takiej samej decyduje okres pozostawania poza rynkiem pracy a następnie 
kolejność zgłoszeń. 

11. Listy Uczestników projektu (wg malejącej liczby punktów za ocenę formularza rekrutacyjnego) 
zostaną ogłoszone na stronie internetowej projektu oraz będą dostępne do wglądu w Biurze 
Projektu. Kandydaci, który złożyli dokumenty rekrutacyjne zostaną ponadto powiadomieni  
o wynikach telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 

12. Projektodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji o ograniczeniu lub 
intensyfikowaniu procesu rekrutacji w zależności od potrzeb oraz ewentualnych zmian liczb 
Uczestników Projektu po uzyskaniu zgody na podstawie zmienionego wniosku  
o dofinansowanie Projektu. 

13. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. 

§5. 

Zakres wsparcia określony projektem 

1. W ramach projektu zaplanowane zostały następujące formy wsparcia: 

- Doradztwo zawodowe indywidualne – wymiar 8h na Uczestnika. Każdy Uczestnik 

zobligowany jest do uczestnictwa w doradztwie mającym na celu identyfikację potrzeb, 

diagnozę predyspozycji, ocenę sytuacji na rynku pracy, określenie celów                                     

edukacyjno – zawodowych oraz dostosowanie form wsparcia.  

- Szkolenia miękkie: 

✓ Warsztat aktywnego poruszania się po rynku pracy – 16h/gr 
✓ Efektywność osobista - 16h/gr 
✓ Komunikacja interpersonalna - 16h/gr 

 
- Szkolenia zawodowe – zakres szkolenia, w którym weźmie udział Uczestnik Projektu zostanie 

określony zgodnie z jego predyspozycjami, opinią doradcy zawodowego oraz 

zapotrzebowaniem na rynku pracy. Szkolenie zakończy się egzaminem i certyfikatem 

potwierdzającym nabyte kwalifikacje.  

- Staż zawodowy – okres trwania 4 miesiące, miejsce odbywania stażu dostosowane  

do Uczestnika Projektu przy uwzględnieniu możliwości pracodawcy. Stażysta wykonuje 

obowiązki pod nadzorem opiekuna. Po zakończeniu stażu zostaną wydane przez pracodawcę 

opinie o stażu. 

- Pośrednictwo pracy – wymiar 8h, minimum 3 spotkania; pomoc i wsparcie Uczestnika  

w znalezieniu zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami, w tym przedstawienie 

ofert pracy. 
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§6. 

Prawa i obowiązki Uczestników Projektu 

1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do:  

o aktywnego udziału we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia, 
o uzyskanie pełnej frekwencji na spotkaniach indywidualnych 
o uczestnictwo w min. 80% godzin szkolenia, mniejsza liczba powoduje skreślenie z 

listy; 
o wypełniania dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego przebiegu 

realizacji projektu 
o wyrażenia zgody na monitoring – każdorazowe potwierdzenie własnoręcznym 

podpisem skorzystanie ze wsparcia, wypełnienie ankiet 
monitorujących/ewaluacyjnych. 

o złożenia na każde żądanie Beneficjenta oświadczeń, zaświadczeń lub dokumentów 
dotyczących spełnienia przez niego warunków udziału w Projekcie oraz przekazania 
danych osobowych na potrzeby rozliczenia Projektu, w szczególności w zakresie 
określonych w oświadczeniu rekrutacyjnym (formularzu), 

o nie narażania Beneficjenta na szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania 
Uczestnika, w szczególności skutkujące powstaniem w Projekcie kosztów 
niekwalifikowanych a w przypadku ich powstania do naprawienia szkody poniesionej 
przez Beneficjenta. 

o Dostarczenia dokumentów potwierdzających podjęcie 
zatrudnienia/samozatrudnienie; 

 

2. Uczestnik Projektu ma prawo do: 

o Udziału w szkoleniu do którego się zakwalifikował 
o Zgłaszania uwag i oceny szkolenia 
o Otrzymania materiałów szkoleniowych 
o Otrzymania dokumentu potwierdzającego odbyte szkolenie. 

§7. 

Rezygnacja z udziału w projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa w uzasadnionych przypadkach. Wynikają one  
z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i nie mogły być znane Uczestnikowi 
Projektu w chwili przystąpienia.  

2. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania wsparcia, Beneficjent może wystąpić  
do Uczestnika/czki o zwrot całości lub części kosztów związanych ze wsparciem  
w szczególności szkoleniem zawodowym lub stażem. 

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy w sytuacji: 
✓ Stwierdzenia nieprawdziwych danych 
✓ Nie przestrzegania Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Projekcie 
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§8. 

Postanowienia końcowe  
 

1. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu po 
wcześniejszej akceptacji przez WUP w Łodzi (IP). Wszelkie zmiany treści niniejszego regulaminu 
będą opublikowane na stronie internetowej Projektu.  

2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Kierownika Projektu.  
3. W przypadku kwestii nierozstrzygniętych w Regulaminie stosowane są obowiązujące przepisy 

prawa.  
4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu.  
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (IP). 
 

 

 

 


