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REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE 

„Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia” 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki rekrutacji uczestników do Projektu „Nowe 

Kwalifikacje dla Podkarpacia”. 

2. Projekt „Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia realizowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, w ramach Priorytetu VII „Regionalny Rynek 

Pracy”, Działania 7.1 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty 

konkursowe”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, nr umowy: UDA-RPPK.07.01.00-18-0113/16-00. 

3. Projektodawcą jest ECORYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Solec 38 lok. 105, 00-394 

Warszawa. 

4. Projekt realizowany jest od 01 października 2016r. do 31 grudnia 2017r. na terenie 

województwa podkarpackiego. 

5. Projekt zakłada zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób dorosłych bezrobotnych, biernych 

zawodowo oraz poszukujących pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniu, doradztwie, stażach 

zawodowych, z terenu województwa podkarpackiego do 31 grudnia 2017 r. 

6. Regulamin rekrutacji zapewnia, że odbędzie się ona w sposób niedyskryminacyjny ze względu na 

płeć, wiek, niepełnosprawność, status społeczny i inne czynniki różnicujące. 

7. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami jest dostępny w wersji papierowej w biurze projektu 

oraz w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej dedykowanej Projektowi: 

www.nowekwalifikacje.ecorys.pl . 

§ 2 Słownik 

1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: 

a. Beneficjent (Projektodawca) – należy przez to rozumieć firmę ECORYS Polska Sp. z o.o., 

ul. Solec 38 lok. 105, 00-394 Warszawa, 

b. Instytucja Pośrednicząca– należy przez to rozumieć Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, 

c. RPO WP - należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020,  

d. Projekt – należy przez to rozumieć projekt „Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia” realizowany 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, w ramach 

Priorytetu VII „Regionalny Rynek Pracy”, Działania 7.1 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych 

na rynku pracy – projekty konkursowe”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: UDA-RPPK.07.01.00-18-

0113/16-00 

e. Biuro Projektu – należy przez to rozumieć biuro znajdujące się przy ul. Granicznej 4B,  

35 - 326 Rzeszów, przeznaczone do realizacji projektu, 

f. Uczestnik projektu – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do udziału w Projekcie, 

zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, dokumentacji Konkursowej 

(Konkurs nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15), bezpośrednio korzystającą ze wsparcia, 

g. Osoba bierna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej, tj. 

nie pracuje i jednocześnie nie jest bezrobotna, 
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h. Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy, która aktywnie 

poszukuje zatrudnienia, 

i. Osoba długotrwale bezrobotna – wyróżniono definicję w zależności od przedziału 

wiekowego: 

i. Osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy dla osób poniżej 

25 roku życia,  

ii. Osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy dla osób powyżej 

25 roku życia, 

iii. Osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych (brak ukończonego Technikum, Szkoły 

Zawodowej, Liceum Ogólnokształcącego lub Studiów Wyższych). 

j. Dzień przystąpienia do projektu – należy rozumieć datę podpisania umowy o udział 

w projekcie, 

§ 3 Kryteria kwalifikowalności do projektu 

1. Uprawnionymi do udziału w Projekcie są wyłącznie osoby fizyczne, powyżej 29 roku życia, które 

w szczególności: 

a. zamieszkują teren województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego, 

b. są bierne zawodowo lub bezrobotne, 

c. posiadają niskie kwalifikacje (wykształcenie ponadgimnazjalne),  

W tym: 

• kobiety,  

• osoby powyżej 50 roku życia,  

• osoby z niepełnosprawnościami,  

• osoby długotrwale bezrobotnych,  

• rodzice/opiekunowie min. trojga dzieci do 18 roku życia. 

§ 4 Etapy rekrutacji uczestników projektu 

1. Rekrutacja do projektu prowadzona jest zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz z Regulaminem 

Projektu. 

2. Rekrutacja zostanie poprzedzona akcją promocyjno-informacyjną.  

3. Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w okresie od stycznia 2017r. do lutego 2017r.  

4. Szczegółowy harmonogram będzie umieszczony na stronie internetowej projektu oraz dostępny 

w biurze projektu. 

5. Rekrutacja składa się z trzech etapów: 

a. Pierwszy – polega na złożeniu wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego, 

b. Drugi – polega na ocenie spełnienia kryteriów formalnych Formularzy zgłoszeniowych, 

c. Trzeci – przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją Rekrutacyjną z osobami, które 

pozytywnie przejdą drugi etap rekrutacji. 

6. Komisja Rekrutacyjna składa się z Koordynatora Projektu, Asystenta Projektu i Specjalisty ds. 

Szkoleń i Doradztwa. 

7. W przypadku niewyłonienia spośród otrzymanych Formularzy zgłoszeniowych wymaganej liczby 

Uczestników/-czek, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu rekrutacji 
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i wyznaczenia późniejszego terminu składania Formularzy zgłoszeniowych, o czym niezwłocznie 

poinformuje na stronie internetowej projektu. 

8. Rekrutacja grupy Uczestników każdorazowo będzie zakończona utworzeniem Listy Uczestników 

Projektu, Listy Rezerwowej oraz Protokołem z rekrutacji.  

9. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób takich samych wyników, o kolejności na 

Liście Rankingowej rozstrzygnie termin złożenia Formularza zgłoszeniowego.  

§ 5 Proces zgłoszenia do projektu 

1. Pierwszym etapem rekrutacji jest wypełnienie i złożenie podpisanego Formularza 

zgłoszeniowego przez Kandydata/Kandydatkę do projektu. 

2. Wzór Formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

3. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.nowekwalifikacje.ecorys.pl 

 oraz w biurze projektu. 

4. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić, podpisać i złożyć w jednej z podanych form: 

a. osobiście w biurze projektu, 

b. przesłać drogą pocztową (w formie listu lub przesyłki kurierskiej), przesyłka należy 

zaadresować na biuro projektu,  

c. przesłać faksem, 

d. drogą elektroniczną na adres nowekwalifikacje@ecorys.com 

 

5. Przekazanie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do 

udziału w Projekcie.  

6. Za datę wpływu Formularza zgłoszeniowego uznaje się datę dostarczenia dokumentu w jednej 

ze wskazanych form do Beneficjenta.  

7. O kolejności rozpatrywania Formularzy zgłoszeniowych decyduje data i godzina wpływu 

dokumentu. 

8. Podstawowym warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji do Projektu jest dostarczenie prawidłowo 

złożonego Formularza zgłoszeniowego.  

9. Weryfikacja Formularza zgłoszeniowego dokona Komisja Rekrutacyjna. Oceniać ona będzie 

przynależność do grupy docelowej, spełnienia wszystkich kryteriów uczestnictwa, kompletności 

informacji.  

10. Za spełnienie kryteriów dostępu Komisja Rekrutacyjna przyzna punkty odpowiednio za: 

a. Wiek po 29 roku życia oraz zamieszkanie na terytorium województwa podkarpackiego – 

10 punktów, 

b. Status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej – 10 punktów,  

c. Status osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie podstawowe – ISCED 1, wykształcenie 

gimnazjalne - ISCED 2, wykształcenie ponadgimnazjalne ISCED 3) – 10 punktów1. 

11. Za spełnienie kryteriów dodatkowych Komisja Rekrutacyjna przyzna punkty odpowiednio za: 

a. Płeć – kobieta – 3 punktów, 

b. Wiek po 50 roku życia – 2 punktów, 

c. Status osoby z niepełnosprawnościami – 1 punktów, 

d. Status osoby długotrwale bezrobotnej – 2 punktów, 

e. Status rodzica/opiekuna min. 3 dzieci do 18 roku życia – 4 punktów. 

                                                           
1
 Ocenie punktowej podlega najwyższy uzyskany stopień wykształcenia, tj. ISCED. 
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12. Formularz zgłoszeniowy, który wpłynie po terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji, 

o którym mowa w §4 pkt. 4,nie będzie podlegał rozpatrzeniu. 

13. Wszystkie osoby uczestniczące w rekrutacji otrzymają informację zwrotną na temat oceny. 

§ 6 Rozmowa z Komisją Rekrutacyjną 

1. Komisja rekrutacyjna podczas rozmowy z Kandydatem/Kandydatką określi indywidualny poziom 

samooceny, motywacji i konsekwencji w podejmowanych działaniach, a także gotowość do 

zmian oraz zaangażowanie i predyspozycje do udziału w Projekcie. Komisja dokona również 

oceny profilu zawodowego, sytuacji edukacyjno-zawodowej oraz wskaże kierunki/obszary 

wsparcia. 

2. Na podstawie rozmowy w skali punktowej od 1 do 5, zostaną ocenione kryteria premiujące: 

a. Gotowość do podejmowania zmian, przy czym: 

i. 0 punktów – słaba i bardzo słaba, 

ii. 1 punkt – odpowiednia, 

iii. 2 punkty – duża i bardzo duża, 

b. Realna potrzeba wsparcia w kontekście ścieżki wsparcia w projekcie, przy czym: 

i. 0 punktów – niepotrzebna, 

ii. 2 punkty – potrzebna, 

iii. 3 punkty – konieczna 

§ 7 Umowa o udział w projekcie 

1. Osoba, które pomyślnie przeszła proces rekrutacji, zobowiązana jest do podpisania Umowy 

o udział w projekcie i wymaganych załączników oraz zapoznania się z Regulaminem projektu. 

2. Za moment przystąpienia Uczestnika do projektu uznaje się dzień podpisania Umowy o udział 

w projekcie. 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązana jest każdorazowo powiadomić Beneficjenta 

o zmianie danych przekazanych podczas procedur rekrutacji do projektu, a zwłaszcza o zmianie 

swojego statusu na rynku pracy. 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w niniejszym 

Regulaminie, w szczególności w zakresie zmian terminów przeprowadzenia poszczególnych faz 

rekrutacji.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa 

krajowego, przepisy Prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz 

przepisy prawa krajowego dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

4. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem jego nieważności. 

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 1 grudnia 2016r. i obowiązuje w czasie trwania 

Projektu. 

6. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania 

umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą.  

Załączniki: Załącznik nr 1 – wzór Formularza zgłoszeniowego. 
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Załącznik nr 1 – wzór Formularza zgłoszeniowego 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA 

Data wpływu formularza* 

(*wypełnia osoba przyjmująca formularz) 
 

Podpis osoby przyjmującej formularz  

 

CZĘŚĆ A. DANE PROJEKTU 

BENEFICJENT ECORYS Polska Sp. z o.o. 

TYTUŁ PROJEKTU Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia 

NR PROJEKTU RPPK.07.01.00-18-0113/16 

CZAS TRWANIA PROJEKTU 01.10.2016-31.12.2017 

PROGRAM 
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

NA LATA 2014-2020 

PRIORYTET VII Regionalny rynek pracy 

DZIAŁANIE 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy 

 

CZĘŚĆ B. DANE OSOBOWE 

1. DANE UCZESTNIKA PROJEKTU 

IMIĘ  NAZWISKO  

PESEL            

PŁEĆ  ���� KOBIETA                                ���� MĘŻCZYZNA 

WIEK W CHWILI 

PRZYSTĄPIENIA DO 

PROJEKTU 

 

WYKSZTAŁCENIE 

���� niższe niż podstawowe 

���� podstawowe 

���� gimnazjalne 

���� ponadgimnazjalne 

���� policealne 

���� wyższe 

2. ADRES ZAMIESZKANIA 

WOJEWÓDZTWO  POWIAT  GMINA  

MIEJSCOWOŚĆ  ULICA  

NR BUDYNKU  NR LOKALU  
KOD 

POCZTOWY 
 

3.  ADRES DO KORESPONDENCJI
*
 

WOJEWÓDZTWO  POWIAT  GMINA  

MIEJSCOWOŚĆ  ULICA  

                                                           
*
 Należy uzupełnić, jeżeli jest inny niż zamieszkania 
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NR BUDYNKU  NR LOKALU  
KOD 

POCZTOWY 
 

4. DANE KONTAKTOWE 

TELEFON 

KONTAKTOWY 

 ADRES 

E-MAIL 

 

 

CZĘŚĆ C. INFORMACJE OGÓLNE 

1.Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu/Kryteria Kwalifikowalności 

Zamieszkuję teren województwa podkarpackiego ����TAK           ����NIE 

Jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy ����TAK           ����NIE 

Jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy ����TAK           ����NIE 

Jestem osobą długotrwale bezrobotną ����TAK          ����NIE 

Jestem osobą bierną zawodowo. ����TAK           ����NIE 

Jestem osobą pracującą ����TAK           ����NIE 

Jestem osobą uczącą się ����TAK           ����NIE 

Jestem osobą nieuczestniczącą w kształceniu lub w szkoleniu w 

ciągu ostatnich 4 tygodni) 

����TAK           ����NIE 

Jestem osobą o niskich kwalifikacjach zawodowych ����TAK           ����NIE 

Jestem osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, 

migrantem, osobą obcego pochodzenia 

����TAK           ����NIE        ���� ODMAWIAM PODANIA

   INFORMACJI 

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu 

do mieszkań  

����TAK           ����NIE         

Jestem osobą niepełnosprawną z orzeczeniem 

niepełnosprawności. 

����TAK           ����NIE        ���� ODMAWIAM PODANIA

   INFORMACJI 

Jestem osobą przebywającą w gospodarstwie domowym bez 

osób pracujących; 

W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi 

na utrzymaniu 

����TAK           ����NIE     

 

����TAK           ����NIE           

Jestem osobą przebywającą w gospodarstwie domowym 

składającym się z 1 osoby dorosłej i dzieci pozostającymi na 

utrzymaniu 

����TAK           ����NIE         

Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej  

Do kategorii osób w innej niekorzystnej sytuacji społecznej 

(zgodnie z WLWK2014) należą:  

-osoby posiadające wykształcenie niższe niż podstawowe  (na 

poziomie ISCED 0 -czyli brak ukończenia poziomu ISCED 1- 

będące poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 

1), 

-osoby bezdomne/ dotknięte wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań, 

-osoby zamieszkujące obszar wiejski, 

-byli więźniowie, 

-narkomani 

����TAK           ����NIE        ���� ODMAWIAM PODANIA

   INFORMACJI 

Inne  
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CZĘŚĆ D. INFORMACJE DODATKOWE 

Czy aktualnie bierze Pan/i udział w innym Projekcie 

współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego? 

(zaznacz właściwą odpowiedź). 

���� TAK                           ���� NIE 

Jeśli tak to jakim?   

 

OŚWIADCZENIA: 

1. Niniejszym oświadczam, że deklaruję chęć udziału w projekcie „Nowe Kwalifikacje dla 

Podkarpacia” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

2. Zapoznałem/-am się z zasadami zawartymi w Regulaminie Rekrutacji i Regulaminie Projektu 

i akceptuję treści w nich zawarte. 

3. Zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie Rekrutacji oraz Regulaminie Projektu jestem 

uprawiony/-a do uczestnictwa w Projekcie. 

4. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, które będą odbywały się w trakcie trwania 

Projektu. 

5. Zostałem/-am poinformowany/-a, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

6. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w Formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, 

monitoringu i ewaluacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.), związanych z realizacją projektu „Nowe 

Kwalifikacje dla Podkarpacia” przez firmę ECORYS Polska Sp. z o.o. w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

7. Zostałem/-am poinformowany/-a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych 

przetwarzanych przez firmę ECORYS Polska Sp. z o.o. oraz do ich poprawiania. 

8. Jestem świadomy/-a, iż złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne 

z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. 

9. Niniejszym oświadczam, iż dane przedstawione przeze mnie w niniejszym Formularzu w związku 

z ubieganiem się o udział w projekcie „Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia” odpowiadają stanowi 

faktycznemu i są prawdziwe.  

 

 

 

..........................................................     ……………………………………..… 

Miejscowość i data        Podpis 

 


