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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

„Aktywny na rynku” 
 

realizowanego przez Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Oś Priorytetowa 1 
OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY 

Działanie 1.2 
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 

Poddziałanie 1.2.1 
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

pn.: „Aktywny na rynku”, numer projektu – POWR.01.02.01-30-0095/15, zwanym dalej 
„Projektem” realizowanym przez Eurocentrum Innowacji i  Przedsiębiorczości z siedzibą 
w Ostrowie Wielkopolskim. 

2. Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2016 r. do 31.08.2018 r.  
3. Projekt zakłada podniesienie zdolności do zatrudnienia 200 osób w wieku 18-29 lat z 

powiatów: jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, 
ostrzeszowskiego i pleszewskiego poprzez wykorzystanie różnorodnych metod 
aktywizujących, prowadzących do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i 
społecznych. 

4. Nabór Kandydatów do udziału w projekcie prowadzi Beneficjent – Eurocentrum 
Innowacji i Przedsiębiorczości. 

5. Biuro projektu mieści się w siedzibie Beneficjenta projektu: 63 – 400 Ostrów 
Wielkopolski, ul. Budowlanych 5. 

6. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz Formularz rekrutacyjny podawany 
jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej http://www.euro.ctiw.pl/aktywny 
oraz w biurze projektu Beneficjenta. 

§ 2 
Informacje dotyczące uczestników projektu oraz warunki uczestnictwa 

 
1. Projekt jest skierowany do 200 osób w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, które 

nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, czyli tzw. młodzież NEET, z wyłączeniem 
następujących grup:  
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- 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; 
- matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy); 
- absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków 
socjoterapii (do roku po opuszczeniu); 
- absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków 
wychowawczych (do roku po opuszczeniu); 
- matki przebywające w domach samotnej matki; 
- osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu). 

2. Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET (ang. not in employment, education or 
training) przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 za 
osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie 
trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna1 lub bierna zawodowo2), nie kształci się 
(tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie 
uczestniczy 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). 
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. 

3. W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które w momencie przystąpienia do 
projektu są w wieku 18–29 lat.  

4. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób z powiatów jarocińskiego, kaliskiego, 
kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego i pleszewskiego3. 

                                                           
1 Osoby bezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia 
osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami 
bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako 
bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do 
urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), 
są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych; 
2 Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci 
studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w 
pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są 
uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby 
prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są 
uznawane za bierne zawodowo; 
3 Miejsce zamieszkania definiowane jest wg Kodeksu Cywilnego i oznacza miejscowość, w której przebywa się z zamiarem stałego pobytu; 



 

 
 

 

       
 

3 
 

5. Zakłada się, iż do grupy docelowej zakwalifikuje się 200 osób w tym:  
 kobiety – minimum 64% uczestników; 
 osoby o niskich kwalifikacjach4 – minimum 70% uczestników; 
 osoby z obszarów wiejskich – minimum 50% uczestników; 
 osoby niepełnosprawne5 – minimum 10% uczestników; 
 osoby bierne zawodowo – 80% uczestników, osoby bezrobotne – 20% uczestników (w 

tym minimum 16 osób długotrwale bezrobotnych6); 
6. Do projektu wybranych zostanie łącznie 200 uczestników, w tym: 174 osób skorzysta ze 

wsparcia służącego aktywizacji zawodowej (np. kursy, staże), wg procedury określonej w 
§ 4, 26 osób będzie ubiegać się o przyznanie wsparcia finansowego, wg procedury 
określonej w § 9. 

7. Dodatkowe kryteria dotyczące kandydatów, którzy planują ubiegać się o wsparcie 
finansowe: 
 W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełnią definicję przedsiębiorcy, 

określoną w Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807), tj. na podstawie odrębnych przepisów będą posiadały 
zdolność prawną, która umożliwi wykonywanie we własnym imieniu działalności 
gospodarczej. 

 Ze wsparcia wyłączone są osoby, które posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane 
w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych 
przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 
12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Wykluczeniu podlegają 
także rolnicy inni niż wskazani w art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy. 

 Uczestnicy projektu, którzy otrzymają wsparcie w postaci jednorazowej dotacji 
inwestycyjnej, są zobowiązani do prowadzenia założonej w ramach projektu 
działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego 
rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub 
KRS). 

 Uczestnikami projektu nie mogą być osoby, które były zatrudnione (w tym również w 
ramach umów cywilnoprawnych) u Beneficjenta, a także osoby, które łączy lub łączył 
z Beneficjentem i/lub pracownikiem Beneficjenta, uczestniczącym w procesie 
rekrutacji i oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i 
powinowactwa i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 

                                                           
4 Osoby o niskich kwalifikacjach - osoby posiadające wykształcenie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją 
Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO) - do wykształcenia średniego włącznie. 
5 Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami 
psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) 
6 Osoby długotrwale bezrobotne - definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku: młodzież (<25 lat) - osoby 
bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy), dorośli (25 lat lub więcej) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez 
okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). 
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§ 3 
Formy wsparcia 

 
1. Każdy uczestnik projektu zostanie obowiązkowo objęty wsparciem w postaci: 

 identyfikacji potrzeb oraz diagnozy możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, 
w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy wykonanej przez doradcę 
zawodowego; 

 kompleksowego i indywidualnego pośrednictwa pracy w zakresie wyboru zawodu 
zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwa 
zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia 
lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych. 

 minimum jednym z pozostałych elementów indywidualnej i kompleksowej pomocy 
wymienionych w pkt. 2, § 3, który będzie dopasowany do indywidualnych potrzeb 
uczestnika.  

 
2. Pozostałe elementy indywidualnej i kompleksowej pomocy oferowanej w projekcie to: 
 

2.1. Szkolenia  
 Kurs komputerowy e-Obywatel (40 godzin) 4 grupy x 12 osób; 
 Kurs języka angielskiego – na poziomie dostosowanym do potrzeb uczestników 

(od A1 do B2 – 120 godzin) 1 grupa x 12 osób ; 
 Asystent(ka) ds. księgowości (150 godzin) 2 grupy x 15 osób; 
 Doradca i monter systemów fotowoltaicznych + uprawnienia energetyczne I 

grupy (76 godzin) 2 grupy x 10 osób; 
 Sortowacz odpadów + magazynier z obsługą wózka jezdniowego (97 godzin)          

2 grupy x 12 osób; 
 Pracownik biurowy z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców 

wtórnych w biurze (150 godzin) 2 grupy x 15 osób; 
 Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B (148 godzin) 2 grupy x 12 osób; 

 
Uczestnicy powyższych szkoleń wezmą także udział w Warsztatach Poszukiwania 
Pracy (32 godziny). 

 
2.2.  Staże zawodowe – czas trwania 5 miesięcy – 87 osób 
 
2.3.  Wsparcie dla osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą 

 Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej 
(54 godziny) 26 osób; 

 Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w 
wysokości 22 700,76 PLN dla 23 osób; 
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 Podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 1 750,00 PLN miesięcznie, 
wypłacane przez pierwszych sześć miesięcy prowadzenia działalności 
gospodarczej dla 23 osób; 

 Doradztwo specjalistyczne dla 23 osób, które założą działalność gospodarczą              
(4 godziny na osobę); 
 

2.4.  Wsparcie mobilności geograficznej uczestników projektu 
 Zwrot kosztów dojazdu do pracy przez 6 miesięcy dla 20 osób; 
 Dodatek relokacyjny w wysokości 7 709,76 zł, dla 3 osób które podejmą pracę w 

odległości ponad 50 km od swojego miejsca zamieszkania; 

3. Składając Formularz rekrutacyjny Kandydat nie jest zobowiązany do wyboru konkretnej 
formy wsparcia określonej w pkt. 2, § 3. 

 § 4 

Procedura rekrutacji dla kandydatów do otrzymania  
wsparcia służącego aktywizacji zawodowej 

 
1. Nabór kandydatów do otrzymania wsparcia służącego aktywizacji zawodowej w Projekcie 

przeprowadzi Beneficjent projektu. 
2. Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły, do momentu wyłonienia 15 

osobowej grupy. Łącznie wybraną zostane 174 osoby, które skorzystają ze wsparcia 
służącego aktywizacji zawodowej (np. kursy, staże). 

3.  Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji, w tym wzory niezbędnych dokumentów 
dostępne będą w siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości oraz na stronie 
internetowej www.euro.ctiw.pl/aktywny. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie i 
organizowanie rekrutacji jest Specjalista ds. rekrutacji. 

4. Formularze rekrutacyjne można składać: 
 osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00, w siedzibie 

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, przy              
ul. Budowlanych 5); 

 drogą elektroniczną (na adres email: aktywny@euro.ctiw.pl); 
 za pośrednictwem poczty/kuriera (na adres Eurocentrum Innowacji i 

Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5); 
 uzupełnienie Formularza przez Specjalistę ds. rekrutacji na podstawie rozmowy 

telefonicznej z kandydatem; 
5. Etapy rekrutacji: 

 Złożenie przez kandydata Formularza rekrutacyjnego. 
 Weryfikacja kryteriów kwalifikowalności i ocena Formularzy rekrutacyjnych pod 

względem formalnym dokonana przez Specjalistę ds. rekrutacji. 
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 Kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne zostaną zakwalifikowani do II etapu 
rekrutacji, którym będzie identyfikacja potrzeb, ocena predyspozycji zawodowych, 
wykształcenia i doświadczenia zawodowego oraz motywacji do zmian 
przeprowadzana przez Doradcę zawodowego. Doradca zawodowy dokona oceny na 
podstawie testów kompetencji i rozmowy kwalifikacyjnej i przyzna punkty (0-100 
pkt.). Preferowane będą osoby o niskich kwalifikacjach i bez doświadczenia. 

 Specjalista ds. rekrutacji sporządzi listę kandydatów do udziału w projekcie na 
podstawie ocen otrzymanych od Doradcy zawodowego. Kolejność na niej będzie 
ustalona wg malejącej liczby punktów.  

 Na koniec każdego miesiąca od grudnia 2016 r. (lub częściej w przypadku dużej liczby 
kandydatów do projektu) Specjalista ds. rekrutacji wybierze 15 osób z najwyższych 
miejsc listy, a pozostali będą na liście rezerwowej, wykorzystywanej w przypadku 
rezygnacji lub w kolejnym miesiącu. Listę sporządzoną przez Specjalistę ds. rekrutacji 
zatwierdza Koordynator projektu.  

 W przypadku takiej samej liczby punktów dwóch lub więcej kandydatów na liście o 
zakwalifikowaniu do projektu zdecyduje przynależność do grup priorytetowych 
(kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z obszarów 
wiejskich), a jeśli to nie wystarczy opinia Doradcy Zawodowego. 

 W przypadku zagrożenia osiągnięcia rezultatów bądź niezrekrutowania grupy 
docelowej określonej w § 2 oraz we wniosku o dofinansowanie, Beneficjent zastrzega 
sobie prawo do zmodyfikowania listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału 
w projekcie. 

 Przed rozpoczęciem udziału w projekcie kandydaci podpiszą oświadczenia o 
spełnieniu kryteriów kwalifikowalności w projekcie oraz dostarczą dokumenty 
potwierdzające ich kwalifikowalność (np. osoby bezrobotne – zaświadczenie o 
zarejestrowaniu w PUP, osoby niepełnosprawne – orzeczenie o niepełnosprawności). 

6. Momentem rozpoczęcia udziału kandydata w projekcie jest rozpoczęcie udziału w 
pierwszej formie wsparcia, następującej po podpisaniu oświadczenia o spełnieniu 
kryteriów kwalifikowalności w projekcie. 

7. Beneficjent ma prawo zawiesić rekrutację w przypadku dużej ilości kandydatów. 
 

§ 5 
Stypendia szkoleniowe 

 
1. Stypendium przysługuje każdemu uczestnikowi za uczestnictwo w każdym kursie 

zawodowym. Osoby pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane w powiatowym 
urzędzie pracy jako bezrobotne, zobowiązane są powiadomić PUP o udziale w kursie 
realizowanym w ramach projektu,. 

2. Warunki otrzymania stypendium szkoleniowego: 
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2.1. Poprawne i kompletne wypełnienie oświadczenia zawierającego dane potrzebne 
Eurocentrum do obliczenia wartości stypendium szkoleniowego. 

2.2. Zakończenie udziału w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką, tj. uczestnictwa 
w formie wsparcia z zachowaniem 80% frekwencji na zajęciach.  

3. Sposób obliczania stypendium szkoleniowego: 
3.1. Stawka stypendium szkoleniowego przy 100% obecności na zajęciach wynosi: 
 Kurs komputerowy e-Obywatel – 341,40 brutto (265,97 netto); 
 Kurs języka angielskiego- 1 024,21 brutto (797,92 netto); 
 Asystent(ka) ds. księgowości – 1 280,26 brutto (997,40 netto); 
 Doradca i monter systemów fotowoltaicznych + uprawnienia energetyczne I grupy – 

648,66 brutto (505,35 netto); 
 Sortowacz odpadów + magazynier z obsługą wózka jezdniowego – 827,91 brutto 

(644,99 netto) ; 
 Pracownik biurowy z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców 

wtórnych w biurze 1 280,26 brutto (997,40 netto);  
 Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B – 1 263,20 brutto (984,10 netto); 
3.2. Od stypendium potrącane są pochodne zgodnie z prawodawstwem polskim. 
3.3. Wysokość stypendium będzie obliczona na podstawie prowadzonej na zajęciach listy 

obecności. 
4. Sposób i termin przekazania środków: 

4.1. Przekazanie środków następuje w terminie do 20 dni roboczych od dnia zakończenia 
udziału w kursie zawodowym, pod warunkiem ukończenia całej zaplanowanej ścieżki 
wsparcia. 

4.2. Warunkiem wypłaty jest dostępność środków na rachunku bankowym projektu. 
4.3. W przypadku niedostarczenia przez uczestnika wszystkich informacji niezbędnych do 

prawidłowego rozliczenia stypendium szkoleniowego lub niespełnienia innych 
warunków niniejszego regulaminu, wypłata stypendium zostanie wstrzymana do 
czasu wyjaśnienia, pomniejszona przez Eurocentrum lub niewypłacona. 

 
§ 6 

Staże zawodowe i zatrudnienie 
 

1. W projekcie przewidziano zorganizowanie 5-miesięcznych, płatnych staży dla 87 osób. 
2. Szczegółowe zasady odbywania stażu i zatrudnienia zostaną określone w odrębnych 

umowach.  
3. Zasady organizacji staży mogą zostać zmienione przez Eurocentrum, co nie wymaga 

zmian w regulaminie.  
 
 
 



 

 
 

 

       
 

8 
 

 
§ 7 

Stypendium stażowe 
  

1. Stypendium przysługuje każdemu uczestnikowi, biorącemu udział w stażu, za każdy 
miesiąc uczestnictwa w stażu. 

2. Warunki otrzymania stypendium: 
2.1. Wypełnienie informacji zawierającej dane potrzebne Eurocentrum do obliczenia 

wartości stypendium. 
2.2. Dostarczenie przez Pracodawcę listy obecności w terminie określonym w umowie 

pomiędzy Eurocentrum a Pracodawcą oraz pisemnej opinii (w ostatnim miesiącu 
odbywania stażu). 

2.3. Dostarczenie przez uczestnika sprawozdania z przebiegu stażu po jego zakończeniu. 
2.4. Zachowanie pełnej frekwencji, z wyjątkiem dni wolnych oraz usprawiedliwionych 

nieobecności. 
3. Sposób obliczania stypendium: 

3.1. Stawka stypendium wynosi 1 740,14 PLN brutto (1 355,69 PLN netto) miesięcznie. 
3.2. Od stypendium potrącane są pochodne zgodnie z prawodawstwem polskim. 
3.3. Wysokość stypendium będzie obliczona na podstawie prowadzonej przez 

Pracodawcę listy obecności. 
4. Sposób i termin przekazania środków: 

4.1. Przekazanie środków następuje w terminie do 20 dni roboczych od dnia złożenia 
przez Pracodawcę i stażystę kompletnej dokumentacji związanej z realizacją stażu po 
przepracowanym miesiącu. 

4.2. Warunkiem wypłaty jest dostępność środków na rachunku bankowym projektu. 
4.3. W przypadku niedostarczenia wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowego 

rozliczenia stypendium lub niespełnienia innych warunków niniejszego regulaminu, 
wypłata stypendium zostanie wstrzymana do czasu wyjaśnienia, pomniejszona w 
odpowiedni sposób przez Eurocentrum lub niewypłacona. 

 
§ 8 

Refundacja kosztów dojazdu 
 

1. Refundacja kosztów dojazdu obejmuje dojazd z miejsca zamieszkania do miejsca, gdzie 
realizowana jest dana forma wsparcia oraz z powrotem (o zwrot kosztów dojazdu mogą 
ubiegać się zarówno uczestnicy mieszkający na terenie, gdzie odbywa się realizacja danej 
formy wsparcia, jak również poza nim). 

2. Warunki otrzymania refundacji kosztów dojazdu: 
2.1. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o refundację kosztów dojazdu (wg 

wzoru dostępnego w Eurocentrum) wraz z odpowiednimi załącznikami, tj.:  
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 w przypadku ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu środkami publicznej 
komunikacji (autobus, pociąg) – bilety komunikacji publicznej (bilety kolejowe II 
klasy, bilety autobusowe, bilety komunikacji miejskiej, bilety komunikacji 
podmiejskiej.  

 w przypadku, gdy uczestnik dojeżdża własnym środkiem transportu (rozliczone 
będą koszty dojazdu na szkolenie/staż do wysokości przejazdu najtańszym 
środkiem komunikacji publicznej lub prywatnej7 na danej trasie – w przypadku 
dojazdu na szkolenie uwzględniana jest cena biletu jednorazowego, natomiast w 
przypadku dojazdu na staż – biletu miesięcznego jeśli jego koszt jest niższy niż 
suma kosztu biletów jednorazowych) -   

 kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu (osoba ubiegająca się o zwrot 
musi być właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu, w przeciwnym razie 
konieczne jest załączenie umowy użyczenia pojazdu),  

 oświadczenie dla potrzeb refundacji dojazdu samochodem osobowym,  
 informacja przewoźnika (PKP, PKS, MZK) o cenie biletu na danej trasie 

 
2.2. Potwierdzona listami obecności frekwencja w danej formie wsparcia w okresie za 

który zwracane są koszty dojazdu. 
3. Sposób i termin przekazywania środków: 

3.1. Przekazanie środków następuje w terminie do 20 dni roboczych od dnia otrzymania 
poprawnie i kompletnie wypełnionego wniosku o refundację kosztów dojazdu. 

3.2. Warunkiem wypłaty jest dostępność środków na rachunku bankowym projektu. 
3.3. W przypadku niedostarczenia przez uczestnika pełnej dokumentacji wymaganej do 

prawidłowego rozliczenia kosztów dojazdu lub niespełnienia innych warunków 
określonych w Regulaminie, wypłata zostanie wstrzymana do czasu wyjaśnienia, 
pomniejszona przez Eurocentrum lub niewypłacona. 
 

 § 9 
Procedura rekrutacji dla kandydatów do otrzymania  

wsparcia finansowego 
 

1. Nabór kandydatów do otrzymania wsparcia finansowego w Projekcie przeprowadzi 
Beneficjent projektu. 

2. Rekrutacja do projektu dla kandydatów do otrzymania wsparcia finansowego będzie 
prowadzona w ramach dwóch naborów, których ogłoszenie planowane jest na miesiące 
II 2017 r. (I grupa szkoleniowa) i III 2017 r. (II grupa szkoleniowa). 

                                                           
7 Dopuszcza się możliwość uwzględniania cen biletów przewoźników innych niż PKS lub PKP (np. prywatnych) w sytuacji, gdy koszt 
świadczonych przez nich usług jest porównywalny do cen przewoźników państwowych, lub jeśli jest to jedyny przewoźnik na danej trasie 
lub oferuje dogodniejszy dla uczestnika ze względu na godziny udziału w formie wsparcia rozkład jazdy.  
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3. Szczegółowe terminy przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych zostaną podane na 
stronie internetowej www.euro.ctiw.pl/aktywny. Formularze rekrutacyjne złożone poza 
tym terminem nie będą podlegały ocenie.  

4. Podstawą zgłoszenia do projektu jest Formularz rekrutacyjny wraz z Opisem działalności 
gospodarczej (wzory dokumentów ustanowione są przez Beneficjenta i dostępne na 
stronie internetowej www.euro.ctiw.pl/aktywny oraz w siedzibie Eurocentrum). 

5. Tylko złożenie obu dokumentów jest jednoznaczne ze zgłoszeniem się do projektu i 
umożliwia udział w rekrutacji kandydatów do otrzymania wsparcia finansowego.  

6. Rekrutacja będzie prowadzona odrębnie na każdą grupę szkoleniową. Oznacza to, że 
kandydat do projektu składając Formularz rekrutacyjny w określonym terminie aplikuje 
do udziału w grupie szkoleniowej, na którą jest prowadzony nabór. Kandydaci, których 
Formularze zostaną odrzucone lub nie zostaną zakwalifikowani do pierwszej grupy 
szkoleniowej, mogą aplikować o przyjęcie do drugiej. W tym celu konieczne jest 
ponowne złożenie Formularza rekrutacyjnego. Formularz złożony w trakcie rekrutacji na I 
grupę szkoleniową nie będzie brany pod uwagę przy rekrutacji do II grupy. 

7. Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów do projektu, 
w przypadku gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych osiągnie 26 sztuk (na każdą 
grupę szkoleniową). Informacja o zakończeniu rekrutacji zostanie umieszczona na stronie 
internetowej www.euro.ctiw.pl/aktywny.  

8. Formularze rekrutacyjne można składać: 
 osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00, w siedzibie 

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, przy              
ul. Budowlanych 5); 

 za pośrednictwem poczty/kuriera (na adres Eurocentrum Innowacji i 
Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5) – liczy się data 
wpływu formularza do Eurocentrum (Kandydat zobowiązany jest do zachowania 
dowodu nadania dokumentacji). 

9. Każdej osobie, która złoży Formularz rekrutacyjny zostanie nadany numer 
identyfikacyjny.  Numer identyfikacyjny kandydata zostanie umieszczony zamiast imienia 
i nazwiska na listach rankingowych. W przypadku osobistego złożenia dokumentów 
rekrutacyjnych, kandydat otrzyma potwierdzenie ich złożenia wraz z nadanym numerem 
identyfikacyjnym. Natomiast w przypadku złożenia formularza za pośrednictwem 
poczty/kuriera kandydat zostanie poinformowany telefonicznie o nadanym mu numerze 
identyfikacyjnym. 

10. Etapy rekrutacji: 
 Złożenie przez kandydata Formularza rekrutacyjnego. 
 Weryfikacja kryteriów kwalifikowalności i ocena Formularzy rekrutacyjnych pod 

względem formalnym dokonana przez Specjalistę ds. rekrutacji. Szczegółowe kryteria 
formalne udziału w projekcie zostały określone w § 2 niniejszego Regulaminu. Za 
niespełnienie kryteriów formalnych skutkujące możliwością uzupełnienia błędów w 
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Formularzu i Opisie uważa się: niepodpisanie wymaganych oświadczeń 
i nieuzupełnienie danych pozwalających na ocenę przynależności kandydata do grupy 
docelowej. Istnieje możliwość jednorazowego uzupełnienia błędów formalnych 
w Formularzu i Opisie. O konieczności i sposobie uzupełnienia błędów formalnych 
Beneficjent powiadomi kandydata, niezwłocznie po ich wykryciu. Jednocześnie jeżeli 
na etapie oceny Formularza i Opisu stwierdzi się, iż osoba nie przynależy do grupy 
docelowej projektu i nie spełnia warunków wymienionych w § 2, zgłoszenie nie 
podlega dalszej ocenie. Do dalszej oceny zostaną przekazane wyłączenie Formularze i 
Opisy poprawne pod względem formalnym. 

 Kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne zostaną zakwalifikowani do II etapu 
rekrutacji, którym będzie identyfikacja potrzeb, ocena predyspozycji do  
samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej przeprowadzana przez 
doradcę zawodowego. Doradca zawodowy dokona oceny na podstawie testów i 
rozmowy kwalifikacyjnej i przyzna punkty (0-40 pkt.). Kryteria oceny i wagi punktowe 
przypisane poszczególnym częściom analizy predyspozycji ustala prowadzący analizę, 
po uzyskaniu akceptacji Beneficjenta. Dokonujący analizy predyspozycji sporządza 
pisemne uzasadnienie swojej oceny.  

 Ocena merytoryczna Opisu działalności gospodarczej przeprowadzona przez Komisję 
rekrutacyjną stanowi III etap rekrutacji. Dwóch ekspertów dokona oceny 
merytorycznej i przyzna punkty (0-60 pkt.). Ostateczną ocenę stanowi średnia 
arytmetyczna z ocen dokonywanych przez dwóch ekspertów. W przypadku 
wystąpienia skrajnych rozbieżności w ocenach dwóch ekspertów, np. 0 – najniższa 
punktacja i 10 – najwyższa punktacja, w poszczególnych częściach oceny, decyzję o 
wysokości przyznanych punktów w tych częściach Opisu działalności gospodarczej 
podejmuje Koordynator projektu. Wybór ekspertów do oceny Opisu działalności 
gospodarczej jest dokonywany przez Specjalistę ds. rekrutacji poprzez losowanie. 

 Następnie Specjalista ds. rekrutacji dokonuje podsumowania punktów otrzymanych 
przez kandydatów na II i III etapie rekrutacji i sporządza listę osób, które wzięły udział 
w rekrutacji, a kolejność na niej ustalana jest wg. malejącej liczby punktów. Na 
podstawie powyższej listy zostanie utworzona wstępna lista osób zakwalifikowanych 
do projektu – znajdzie się na niej 26 osób (13 osób w I grupie i 13 osób w II grupie), 
które otrzymały największą liczbę punktów na II i III etapie rekrutacji. 

 W przypadku zagrożenia osiągnięcia rezultatów bądź niezrekrutowania grupy 
docelowej określonej w § 2 oraz we wniosku o dofinansowanie, Beneficjent zastrzega 
sobie prawo do zmodyfikowania listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału 
w projekcie. 

 Listy sporządzone przez Specjalistę ds. rekrutacji zatwierdza Koordynator projektu. 
 W przypadku uzyskania przez kandydatów do projektu takiej samej liczby punktów 

o wyższej pozycji na liście decydować będzie wyższa liczba punktów przyznanych: na 
II etapie rekrutacji przez Doradcę zawodowego, następnie przez ekspertów za ocenę 
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Opisu działalności gospodarczej za następujące części oceny, uszeregowane w 
kolejności: opis planowanej działalności (1), stopień przygotowania inwestycji do 
realizacji (4), posiadane doświadczenie/wykształcenie do prowadzenia działalności 
(6). 

 Do projektu mogą zostać zakwalifikowani wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali co 
najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia na obu etapach rekrutacji. 

 Wszyscy kandydaci, którzy wzięli udział w rekrutacji zostaną powiadomieni 
o wynikach, w terminie 5 dni od zakończenia procedury oceny II i III etapu. 
Zanonimizowana, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych, lista kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji zostanie podana do 
wiadomości na stronie internetowej www.euro.ctiw.pl/aktywny oraz w biurze 
projektu. 

 § 10 
Procedura odwoławcza na etapie rekrutacji 

 dla kandydatów do otrzymania wsparcia finansowego 
 
1. W ramach rekrutacji przewidziano procedurę odwoławczą, dla kandydatów którzy nie 

zostali skierowani do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym lub/i kandydatów, 
którzy nie zgadzają się z otrzymaną oceną. 

2. Kandydaci, którzy nie zostali skierowani do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym 
lub/i nie zgadzają się z otrzymaną oceną, mają prawo wnieść odwołanie od każdego 
etapu rekrutacji. Każdemu kandydatowi przysługuje prawo złożenia do Beneficjenta 
wniosku (w formie pisemnej) o ponowną weryfikację Formularza rekrutacyjnego, Opisu 
działalności gospodarczej lub / i o ponowną ocenę predyspozycji przez Doradcę 
zawodowego, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez niego wyników 
oceny.  

3. Odwołanie od oceny należy składać za pośrednictwem poczty, kuriera, pocztą 
elektroniczną na adres: aktywny@euro.ctiw.pl, faxem lub dostarczyć osobiście do 
siedziby Beneficjenta. Za dzień złożenia odwołania uznaje się dzień, w którym zostało 
ono złożone u Beneficjenta. Odwołanie dostarczone drogą elektroniczną (fax/email) musi 
zostać uzupełnione o wersję papierową, w terminie 2 dni od wpływu wersji 
elektronicznej. 

4. Każdy z kandydatów otrzyma od Beneficjenta uzasadnienie oceny Opisu działalności 
gospodarczej (w postaci Karty oceny Opisu działalności gospodarczej) oraz oceny 
Doradcy zawodowego. Wnosząc odwołanie od oceny Komisji rekrutacyjnej kandydat 
powinien powołać się na konkretne zapisy zawarte w ww. uzasadnieniach, z którymi się 
nie zgadza. 

5. Każdy kandydat może uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących oceny jego 
Formularza. W tym celu powinien skontaktować się ze Specjalistą ds. rekrutacji. 
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6. Procedura rozpatrywania odwołania wstrzymuje rozpoczęcie etapu szkoleniowo – 
doradczego, a jej wyniki mogą wpłynąć na ostateczny kształt Listy osób 
zakwalifikowanych do etapu szkoleniowo – doradczego. 

7. Komisja rekrutacyjna rozpatruje odwołanie wniesione przez kandydata w terminie do 10 
dni roboczych od dnia jego złożenia. Procedura rozpatrywania odwołania polega na: 
7.1. ponownej ocenie formalnej Formularza zgłoszeniowego, jeżeli kandydat odwołuje 

się od oceny formalnej. 
7.2. ponownej ocenie Opisu działalności gospodarczej przez Komisję rekrutacyjną (oceny 

merytorycznej Formularza dokonują dwie osoby, pod warunkiem, że nie 
uczestniczyły w pierwszej ocenie). 

7.3. ponownym przeprowadzeniu analizy predyspozycji kandydata do samodzielnego 
prowadzenia działalności gospodarczej przez Doradcę zawodowego. 

8. Beneficjent, w terminie 5 dni roboczych od zakończenia procedury odwoławczej, ma 
obowiązek pisemnego poinformowania kandydatów o jej wynikach. Ocena wynikająca 
z procedury odwoławczej jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługują żadne 
środki odwoławcze. 

9. Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań kandydatów Specjalista ds. rekrutacji zaktualizuje 
listę kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji, w oparciu o wyniki procedury 
odwoławczej, i na jej podstawie sporządzi ostateczną Listę osób zakwalifikowanych do 
udziału w etapie szkoleniowo – doradczym. Zmiany na liście dokonywane będą tylko w 
przypadku gdy wynik powtórnej oceny na wskutek odwołania będzie wyższy o minimum 
10 % w porównaniu do wyniku pierwotnej oceny.  

10. Wybór uczestników do projektu dokonany zostanie wg malejącej liczby punktów w 
ramach liczby dostępnych miejsc w projekcie. Do etapu szkoleniowo – doradczego 
wybranych zostaje 13 osób zajmujących najwyższe miejsca na liście (łącznie 26 osób, w 
ramach dwóch naborów). 

11. Następnie Specjalista ds. rekrutacji sporządzi protokół dokumentujący procedurę 
rekrutacji. 

12. Jeżeli żadne odwołanie nie zostanie rozpatrzone pozytywnie to ostateczna Lista osób 
zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym nie zmieni się w 
stosunku do Wstępnej listy. 

 
 § 11 

Ogłoszenie wyników rekrutacji 
 dla kandydatów do otrzymania wsparcia finansowego 

 
1. Beneficjent w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia procedury rekrutacji, w tym 

procedury odwoławczej, zatwierdza ostateczną listę osób zakwalifikowanych do udziału 
w etapie szkoleniowo – doradczym oraz listę rezerwową. 
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2. Zanonimizowane listy zamieszczone zostaną na stronie internetowej 
www.euroctiw.pl/aktywny oraz w biurze projektu. 

3. Ostatecznie do uczestnictwa w etapie szkoleniowo-doradczym zostanie 
zakwalifikowanych 26 osób (2 grupy po 13 osób). 

4. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w projekcie zostaną 
umieszczone na liście rezerwowej. Będą one miały pierwszeństwo w przypadku 
rezygnacji którejkolwiek z osób znajdujących się na liście osób zakwalifikowanych do 
udziału w projekcie. 

5. Dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi. 
 

 § 12 
Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie.  
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują zapisy umów 

zawieranych z uczestnikami oraz akty prawne i dokumenty programowe dotyczące 
realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 
2014 – 2020. 

4. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu oraz wszystkich pozostałych kwestii, 
nieuregulowanych w regulaminie należy do Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości. 

 
 
 
 

Zbigniew Matuszczak - Prezes Zarządu 


