
   

  

 

REGULAMIN PROJEKTU 

„Szansa dla Młodych 

nr projektu POWR.01.02.01-32-0059/18 

PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy 

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

pracy – projekty konkursowe 

Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Szansa dla Młodych”, 

realizowanym na terenie województwa zachodniopomorskiego ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 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 

– projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

2. Organizatorem Projektu jest O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte 

Cassino 53, 20-705 Lublin. 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2019 r. do 30.11.2022 r.  

4.  Biuro Projektu „Szansa dla Młodych” mieści się przy ul. Bohaterów Warszawy 17, 73-200 Choszczno. 

5.  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie,  

ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin.  

 

§ 2 

Profil Uczestnika Projektu 

1. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte 432 osoby młode w wieku 15-29 lat1 (260 kobiet i 172 

mężczyzn), zamieszkujących2 lub pracujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego, w tym: 

I. 360 osób niepracujących, w tym: 

 310 osób biernych zawodowo3, 

 50 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy4, w tym:  

o 17 osób długotrwale bezrobotnych5, 

                                                           
1 Wiek uczestnika określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie (do dnia poprzedzającego ukończenie 30-tego roku życia) 
2 Zgodnie z art. 25. Kodeksu Cywilnego – miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu. 
3 Osoba bierna zawodowo - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Osoba będąca na urlopie wychowawczym 
(rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie,  która nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), 

uznawana jest za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowane już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoba prowadząca działalność 
na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagająca osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie jest uznawana za bierną zawodowo. 
4 Osoba bezrobotna -  pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. 

Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych. 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.  
5 Młodzież poniżej 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). Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.   



   

  

      które nie uczestniczą w szkoleniu i kształceniu (tzw. Młodzież NEET6) – minimum 80% Uczestników 

Projektu [UP] 

II. 72 osoby pracujące z następujących grup: 

 Imigranci7 

 Reemigranci8 (osoby będące jednocześnie imigrantem lub reemigrantem oraz osoba bezrobotną 

lub bierną zaliczamy do grupy osób pozostających bez pracy) 

 Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny9 

 Ubodzy pracujący10 

 Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych11 

 Pracujący w ramach umów cywilnoprawnych,12 

       w tym (z obu powyższych grup):  

 minimum 22 osoby z niepełnosprawnościami13 

 minimum 130 osób zamieszkujących miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje 

społeczno-gospodarcze14 

 minimum 130 osób z niskimi kwalifikacjami.15 

       W projekcie mogą wziąć udział byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego, 

realizowanych w ramach celu tematycznego 9 RPO. 

       Do projektu nie mogą być przyjmowane: 

 osoby zarejestrowane w urzędach pracy 

 osoby wspierane w ramach trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1: osoby młode, w tym  

z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy, w szczególności z kategorii młodzieży 

NEET z grup: 

o osoby, które opuściły pieczę zastępczą,  

o osoby z młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii, 

o osoby ze specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków 

wychowawczych, 

o osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej 

o matki przebywające w domach samotnej matki, 

o osoby, które opuściły zakład karny, areszt śledczy, zakład poprawczy, schronisko dla 

nieletnich, zakład pracy chronionej 

 

                                                           
6 Osoby młode w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy warunki: 
-nie pracują (są bezrobotni lub bierni zawodowo), 

-nie kształcą się (w trybie formalnym stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki), 
-nie szkolą się (w ciągu ostatnich 4 tygodni nie brali udziału w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności  
i kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy) 
7 Osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, przybyłe lub zamierzające przybyć do Polski, w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy  

i zamierzający wykonywać lub wykonujący pracę na terytorium Polski. 
8 Obywatele polscy, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, którzy zamierzają powrócić do Polski lub którzy przebywają na 
terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i deklarują chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terytorium Polski, również 

repatrianci. 
9 Osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS), zamierzający podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia 

społecznego w ZUS 
10 Osoba , której zarobki nie przekraczający płacy minimalnej lub osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody przypadające na jedną osobę nie 
przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu 
11 Osoby zatrudnione na umowach zawartych na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy 
12 Osoby zatrudnione na umowy zlecenie i umowy o dzieło 
13 Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127 poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z. 2011 r., Nr 231 poz. 1375), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym 

stan zdrowia. Przynależność do grupy osób niepełnosprawnych określana jest w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 
14 Miasta powyżej 20 tys. mieszkańców, z wyłączeniem miast wojewódzkich lub mniejsze, z liczbą ludności 15-20 tys. mieszkańców będące stolicami powiatów w tym 

tracące funkcje społeczno-gospodarcze 
15 Osoby z wykształceniem do ISCED 3 włącznie 



   

  

2. Priorytetowo będą traktowane kobiety, dla których zagwarantowano min.260 miejsc w projekcie, osoby 

z niepełnosprawnościami (min. 22 miejsca), osoby o niskich kwalifikacjach (min. 130 miejsc), osoby 

zamieszkujące miasta średnie, w tym tracące funkcje społeczno-gospodarcze (min. 130 miejsc).  

 

§ 3 

Rekrutacja 

1. Rekrutacja prowadzona będzie na terenie całego woj. zachodniopomorskiego w sposób bezpośredni, 

otwarty i ciągły, w terminie czerwiec 2019 r. – maj 2022 r., do momentu zrekrutowania wymaganej liczby 

UP w Projekcie. 

2. Rekrutacja prowadzona będzie z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym równości 

płci i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Organizator zapewnia możliwość udziału w projekcie 

osobom z niepełnosprawnościami.  

3. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć wszystkie wymagane dokumenty 

rekrutacyjne na adres biura projektu. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w Biurze Projektu, u kadry 

projektu oraz na stronie www.szansadlamlodych.com.pl. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć 

osobiście lub za pośrednictwem poczty do Biura Projektu lub przekazać kadrze projektu na spotkaniach 

rekrutacyjnych. W przypadku osób, które skontaktują się z Organizatorem telefonicznie/e-mailowo 

dokumenty zostaną przesłane do UP listownie. W przypadku osób z niepełnosprawnościami możliwe jest 

złożenie dokumentów rekrutacyjnych elektronicznie (podczas spotkania z komisją rekrutacyjną UP 

dostarczy dokumenty uprzednio przesłane drogą elektroniczną).  

4. W skład dokumentów zgłoszeniowych wchodzą: 

 Regulamin projektu „Szansa dla Młodych” wraz z podpisem oświadczającym zapoznanie się  

i akceptację warunków udziału w projekcie,  

 Formularz zgłoszeniowy, 

 Ankieta usprawnień (w przypadku osób z niepełnosprawnościami) 

 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej 

 Zobowiązanie do przekazywania informacji o sytuacji Uczestnika Projektu 

 Zgoda opiekuna (w przypadku osób nieletnich) 

 Zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku osób pracujących) 

Kandydat na Uczestnika Projektu w pierwszej kolejności zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym 

Regulaminem Projektu. 

5. Zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna w składzie: Kierownik Projektu, Specjalista ds. organizacyjnych, 

Doradca zawodowy, która dokona selekcji zgłoszeń do projektu w trzech etapach: 

ETAP I – ocena formalna złożonych dokumentów pod kątem kryteriów formalnych: 

1. Kompletność złożonych dokumentów 

2. Analiza zgłoszeń pod kątem wymagań formalnych: 

a) Zamieszkiwanie/miejsce pracy na terenie województwa zachodniopomorskiego, 

b) Status osoby na rynku pracy zgodny z grupą docelową 

c) Wiek osoby (w przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda opiekunów prawnych 

na udział w projekcie) 

d) Ocenie podlegają dokumenty kompletne, wypełnione prawidłowo, podpisane, z dołączonymi 

załącznikami (jeśli dotyczy).  

Kandydat musi spełnić wszystkie powyższe kryteria, aby przejść do następnego etapu rekrutacji. 

 

http://www.szansadlamlodych.com.pl/


   

  

W przypadku braku kompletu dokumentów, brakujących informacji lub załączników kandydaci na 

Uczestników Projektu zostaną wezwani jednorazowo do ich uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez 

Zespół Projektu. Na tym etapie zostanie stworzona lista potencjalnych Uczestników Projektu.  

 

ETAP II – ocena merytoryczna, w czasie której ocenie poddane zostaną kryteria premiujące: 

 Wykształcenie 

o Podstawowe - +3pkt 

o Gimnazjalne - +2pkt 

o Ponadgimnazjalne - +1pkt 

 Brak zawodu - +3pkt 

 Doświadczenie zawodowe 

o Brak doświadczenia zawodowego - +3pkt 

o Doświadczenie zawodowe do 1 roku - +2pkt 

o Doświadczenie zawodowe od 1 roku do 5 lat - +1pkt 

 Byli uczestnicy z zakresu włączenia społecznego CT9 RPO - +3pkt 

 Zamieszkiwanie w miastach średnich/tracących funkcje społeczno-gospodarcze - +3pkt 

 Osoby z niepełnosprawnościami - +2pkt 

 

ETAP III – Wyłonienie Uczestników Projektu. Osoby, które otrzymają największą liczbę punktów zostaną 

zakwalifikowane do projektu i otrzymają informację o planowanych terminach rozpoczęcia zajęć. W 

przypadku równej liczby punktów, pierwszeństwo mają kobiety. Zostanie stworzona lista rezerwowa (dla 

osób, które spełniają kryteria kwalifikowalności, ale uzyskały mniej punktów), która zostanie uruchomiona w 

przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu. 

 

6. W trakcie procesu rekrutacji odbywać się będą posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej odpowiedzialnej za 

przygotowanie protokołów podsumowujących proces rekrutacji z listami podstawowymi oraz listami 

rezerwowymi osób zakwalifikowanych do projektu.  

 

7. O wynikach procesu rekrutacji osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane drogą telefoniczną, 

elektroniczną lub listową. 

 

8. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. 

O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna. 

 

9. Osoby zakwalifikowane do projektu są zobowiązane potwierdzić spełnianie kryteriów grupy docelowej oraz 

danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym na wzorze dostarczonym przez Organizatora.  

10. Z chwilą przystąpienia do projektu UP będący osobą fizyczną składa oświadczenie o przyjęciu przez niego 

do wiadomości informacji o ochronie danych osobowych (zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE). W przypadku uczestnika projektu nieposiadającego zdolności do czynności prawnych, 

oświadczenie składa jego opiekun prawny.  

 

 

 



   

  

§ 4 

Zakres wsparcia 

1. Wsparcie w projekcie ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej  

i opiera się na co najmniej 3 elementach pomocy skierowanych do każdego UP, w tym obligatoryjnie: 

a. Identyfikacji potrzeb poprzez opracowanie lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania 

[IPD] lub innego dokumentu analogicznej funkcji (identyfikacja potrzeb osób młodych oraz 

diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, a w tym identyfikacja stopnia 

oddalenia od rynku pracy osób młodych). 

b. Pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego  

c. Trzecia i kolejne formy wsparcia zostaną dostosowane do potrzeb UP, zgodnie z opracowanym 

dla niego IPD.  

 

W ramach projektu będą prowadzone następujące zadania: 

Obligatoryjnie wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci formami wsparcia z zakresu: 

 

I) Identyfikacja potrzeb z IPD 

Celem IPD jest określenie realistycznych celów zawodowych i określenie opartej na nich indywidualnej ścieżki 

rozwoju zawodowego, zmotywowanie UP do podjęcia działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów 

zawodowych. Każdy UP odbędzie 2 spotkania po 1,5h na diagnozę, opracowanie i omówienie IPD praz  

2 spotkania po 1h na monitoring w trakcie i na zakończenie ścieżki aktywizacji. W trakcie zostanie 

wykorzystany program EIPD wypracowany w projekcie innowacyjnym POKL. IPD będzie się składało  

z etapów: 

1. Rozpoznanie sytuacji zawodowej i potencjału UP-diagnoza z wykorzystaniem min. Jednego 

wystandaryzowanego narzędzia np. test predyspozycji 

a. Identyfikacja potencjału uczestnika (wykształcenie , kursy, szkolenia), doświadczenia 

zawodowego (staż pracy, wykonywanie zawodu, zajmowane stanowiska pracy, opis 

wykonywanych zadań), umiejętności, predyspozycje, kompetencje, zainteresowania, cechy 

osobowości, 

b. Analiza sytuacji społecznej uczestnika ( sytuacja zdrowotna, przeciwskazania do wykonywania 

pracy, sytuacja rodzinna, konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem lub członkiem 

rodziny), 

c. Ustalenie problemu zawodowego (deficyty w kompetencjach/kwalifikacjach, przyczyny 

pozostawania bez pracy, w tym brak/niewystarczające doświadczenie zawodowe lub 

przyczyny pozostawania w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, 

d. Opis predyspozycji/preferencji zawodowych 

e. Określenie celu zawodowego i/lub edukacyjnego uczestnika, a w tym obszaru szkolenia, 

zakresu stażu zawodowego. 

2. Przygotowanie IPD przez doradcę zawodowego z czynnym udziałem UP. Każdy UP będzie miał 

opracowaną własną, niepowtarzalną ścieżkę rozwoju zawodowego, odpowiadającą jego potrzebom, 

preferencjom i możliwościom. IPD będzie podpisany przez UP oraz doradcę zawodowego. IPD będzie 

obejmować co najmniej: 

a. Ustalenie i opis celu strategicznego i celów szczegółowych z wykorzystaniem metody SMART, 

b. Określenie działań rozwojowych w ramach projektu i po zakończeniu projektu, 

c. Ustalenie terminów realizacji każdego działania, 

d. Określenie oczekiwanych rezultatów i opis faktycznych rezultatów, 

e. Wynik końcowy IPD, przyczyny niepowodzeń, 



   

  

f. Pisemną zgodę Uczestnika  

3. Realizacja IPD przy wsparciu doradcy zawodowego. W czasie realizacji IPD zapewnione będzie 

wsparcie doradcy zawodowego oraz monitorowanie realizacji IPD poprzez spotkania z UP. Podczas 

spotkań monitorujących omawiane będą: rzeczywiste efekty działań, postęp w realizowanych 

obszarach, konieczność ewentualnej modyfikacji działań, uzupełnienia o nowe formy wsparcia. 

4. Zakończenie realizacji IPD. Podsumowanie przeprowadzonych działań, porównanie osiągniętych 

rezultatów z zakładanym, podczas spotkania końcowego. Po zakończeniu udziału w projekcie UP 

otrzyma potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię opracowanego dla niego IPD.  

 

II) Pośrednictwo pracy  

Pośrednictwo Pracy obejmie 3 spotkania indywidualne po 2h, tj. 6h na Uczestnika Projektu. Zajęcia 

prowadzone będą przez pośrednika pracy. Do zadań pośrednika pracy należy: rozpoznawanie lokalnego rynku 

pracy, nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, prowadzenie banku ofert pracy, 

umożliwienie kontaktów UP z pracodawcami, kierowanie do pracy UP spełniających kryteria pracodawców 

określone w oferowanych miejscach pracy.  

 

III) Poradnictwo zawodowe 

Poradnictwo zawodowe obejmie 2 spotkania indywidualne po 2h, tj. 4h na Uczestnika Projektu. Zajęcia 

prowadzone będą przez doradcę zawodowego. Doradca określi program pomocy dla każdego UP, m.in. 

pomoc w wyborze zawodu, dalszego kształcenia , pomoc w przygotowaniu CV, listu motywacyjnego, 

przygotowanie do rozmowy o pracę, ćwiczenia z autoprezentacji w kontaktach z pracodawcą. Szczegółowe 

programy będą ustalone po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb każdego UP. 

 

Organizator Projektu zastrzega, iż odrzucenie przez Uczestnika Projektu wszystkich przedstawionych ofert 

stażu lub oferty pracy bez podania uzasadnionej przyczyny równoznaczne jest z rezygnacją z udziału  

w projekcie, co może się wiązać z obowiązkiem zwrotu kosztów przeprowadzonego dotychczas wsparcia  

w przypadku nieuzasadnionej rezygnacji. Szczegółowe zasady dotyczące rezygnacji z udziału w projekcie 

zostały opisane w § 10.  

 

IV) Szkolenia (kursy) 

Szkolenia kierowane są do osób, których kwalifikacje nie są adekwatne do potrzeb rynku pracy lub wymagają 

poświadczenia odpowiednim dokumentem. Wymiar szkoleń to średnio 60-120h w zależności od dokładnej 

tematyki. Szkolenia będą trwać maksymalnie 8h zegarowych w ciągu jednego dnia (w tym 15-minutowe 

przerwy co 2 godziny i jedna przerwa 45 minutowa, w trakcie zajęć trwających dłużej niż 6 godzin). Szkolenia 

będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi 

potrzebami właściwego lokalnego i regionalnego rynku pracy. W ramach projektu Beneficjent zorganizuje 

szkolenia m.in. takie jak: 

 Cukiernik 

 Fryzjer 

 Kelner i barman 

 Magazynier 

 Operator CNC 

 Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej 

 Pracownik ds. rachunkowości i księgowości 

 Pracownik ochrony fizycznej 

 Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie 



   

  

 Spawacz 

Powyższy katalog jest orientacyjny. Ostateczny wybór tematyki szkoleń nastąpi na podstawie IPD  

i aktualnego (na czas realizacji projektu) zapotrzebowania zachodniopomorskich pracodawców. 

Efektem szkolenia jest nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji potwierdzonych 

odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem). Nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji jest 

weryfikowane poprzez przeprowadzenie  egzaminu. Do prawidłowego zakończenia szkolenia i podejścia do 

egzaminu konieczne jest min. 80% frekwencji. 

 

V) Staże/ (praktyki zawodowe) 

Staże realizowane w ramach projektu będą zgodne z tematyką szkoleń oferowanych w projekcie na rzecz 

uczestnika lub posiadanymi przez niego kwalifikacjami lub kompetencjami. Staże/praktyki realizowane będą 

w firmach/instytucjach na terenie województwa zachodniopomorskiego. Staż będzie trwał 3 miesiące (160h 

w miesiącu; 8h/dobe; 40h/tyg.)  Dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności 

skrócony wymiar czasu pracy. Dla osób opiekujących się dzieckiem możliwość elastycznego czasu pracy. 

Wsparcie w postaci staży będzie zgodne z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości 

staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014, str.1) oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży oraz będą spełniać 

podstawowe wymogi zapewniające wysoki standard stażu, poprzez zapewnienie, iż: 

a. Staż dobywa się na podstawie pisemnej umowy, której stroną jest co najmniej stażysta oraz podmiot 

przyjmujący na staż, 

b. Zadania w ramach stażu są wykonywane zgodnie z programem stażu, który jest przygotowany przez 

podmiot przyjmujący na staż we współpracy z Beneficjentem i przekładany do podpisu stażysty. 

Program stażu jest opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty. 

c. Stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu, wyznaczonego przez podmiot 

przyjmujący na staż 

d. Po zakończeniu stażu jest opracowywana ocena przez podmiot przyjmujący na staż w  formie 

pisemnej, uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu 

e. Podmiot przyjmujący na staż umożliwia stażyście ocenę programu stażu w formie pisemnej 

UP będą kwalifikowani na staż na podstawie IPD. Staż poprzedzony będzie wymaganymi badaniami 

lekarskimi. Stażyście przysługuje 2 dni wolne za każde 30 dni odbytego stażu ( pisemnie na wniosek stażysty). 

Organizator zapewni UP badania wstępne, ubezpieczenie NNW. Do zakończenia stażu konieczna jest 

obecność. 

§ 5 

Organizacja i zasady udzielania wsparcia 

1. Wsparcie zakładane w projekcie ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-
edukacyjnej i opiera się na co najmniej 3 elementach pomocy skierowanych do każdego UP. 

2. Wszystkie formy wsparcia będą realizowane w województwie zachodniopomorskim, jak najbliżej miejsca 

zamieszkania UP. W przypadku zajęć grupowych dojazdy najdalej do sąsiedniego powiatu.  

3. UP mają zapewnione świadczenia zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku wsparcia.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkoleń i zajęć oraz miejsca 

szkolenia. Informację o zmianie Organizator niezwłocznie po jej zaistnieniu przekaże UP drogą telefoniczną 

i/lub mailową. UP nie może domagać się z tego tytułu rekompensaty za jakiekolwiek poniesione koszty, 

szkody lub utracone korzyści wynikłe z powodu odwołania i/lub zmiany terminu lub miejsca zajęć 

5. W ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu osobom biernym lub bezrobotnym zostanie 
zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu lub 
inna forma pomocy prowadząca do aktywizacji zawodowej. 

 



   

  

§ 6 

Stypendium szkoleniowe 

1. Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, które miesięcznie nie może 

przekroczyć 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, (z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy) jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin;  

w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego ustala 

się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 

ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

2. Szacowany wymiar szkoleń w ramach projektu Szansa dla Młodych to średnio 60 – 120 godzin. Wymiar 

godzin szkolenia zawodowego uzależniony jest od dokładnej tematyki szkolenia.  

3. Stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu zawodowym zostanie wypłacone w terminie do 14 dnia 

roboczego następnego miesiąca po odbyciu każdego miesiąca szkolenia. 

4. Uczestnicy projektu z tytułu pobierania stypendium szkoleniowego: 

- podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu,  

- podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu - składka zdrowotna wynosi 0 zł, 

- nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

5. Warunkiem otrzymania stypendium szkoleniowego jest potwierdzona obecność UP na szkoleniu w postaci 

podpisu na liście obecności. 

6. W związku z powyższym realizator na podstawie wypełnionego przez uczestnika projektu dokumentu 

„Oświadczenie osoby pobierającej stypendium”, w przypadku gdy będzie to wymagane zgłosi uczestnika do 

ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego i będzie odprowadzał za niego należne składki. 

 

§ 7 

Stypendium stażowe 

1. W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje miesięczne stypendium w wysokości 120% zasiłku,  

o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  

(z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust.6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy)  jeżeli miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie – w przypadku 

niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.  

2. W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności miesięczne stypendium przysługuje pod warunkiem, że miesięczna liczba godzin stażu 

wynosi nie mniej niż 140 godzin miesięcznie. 

3. Stypendium nie przysługuje za czas nieusprawiedliwionej nieobecności na stażu. Wyjątek stanowi 

nieobecność z powodu choroby udokumentowana stosownym zaświadczeniem lekarskim (zwolnienie 

lekarskie na druku ZUS ZLA). Do druku ZUS ZLA należy podać NIP organizatora projektu O.K. Centrum 

Języków Obcych Sp. z o.o. NIP: 712 251 22 13.  

4. Stypendium stażowe przysługuje za dni obecności na stażu i dni wolne przysługujące stażyście (osobie 

odbywającej staż przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbytego stażu, które są udzielane 

na pisemny wniosek odbywającego staż). W przypadku nie wykorzystania przysługujących dni wolnych  

w trakcie odbywania stażu uczestnikowi nie przysługuje ekwiwalent z tego tytułu. Dni wolne z tytułu urlopu 

okolicznościowego nie przysługują. Podstawą do wypłaty stypendium stażowego są podpisane przez 

uczestnika projektu listy obecności.  

5. Stypendium stażowe zostanie wypłacone do 14 dnia roboczego następnego miesiąca po odbyciu każdego 

miesiąca stażu, proporcjonalnie do przepracowanego okresu - na wskazany przez Uczestnika Projektu  

w „Oświadczeniu osoby pobierającej stypendium” numer rachunku bankowego. 



   

  

6. Uczestnicy projektu z tytułu pobierania stypendium stażowego: 

- podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu,  

- podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu - składka zdrowotna wynosi 0 zł, 

- nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

7. W związku z powyższym realizator na podstawie wypełnionego przez uczestnika projektu dokumentu 

„Oświadczenie osoby pobierającej stypendium”, w przypadku gdy będzie to wymagane zgłosi uczestnika do 

ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego i będzie odprowadzał za niego należne składki. 

 

§ 8 

Zwrot kosztów dojazdu 

1. W ramach projektu przewiduje się zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników Projektu zamieszkujących poza 

miejscem odbywania szkoleń i stażu, którzy w ramach IPD (Indywidualnego Planu Działania) na etapie 

Rozpoznania sytuacji zawodowej i potencjału uczestnika projektu wskażą, iż napotkaną przez nich główną 

barierą udziału w projekcie jest brak środków na dojazdy. 

2. Dla Uczestników Projektu, wskazanych w §6 pkt. 1 zwrot kosztów dojazdu w przypadku udziału  

w poszczególnych formach wsparcia (IPD, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenie 

zawodowe), zwracany będzie w wysokości nie większej niż 10,00 zł za dzień szkolenia, a w przypadku 

udziału w stażu, zwracany będzie w wysokości nie większej niż 100,00 zł za miesiąc (w przypadku 

niepełnego miesiąca będą naliczane proporcjonalnie do wysokości ceny 1 przejazdu na podstawie biletu 

miesięcznego).  

3. Uczestnik/Uczestniczka projektu ubiegający się o udzielenie wsparcia otrzymuje zwrot kosztów dojazdu od 

miejsca zamieszkania do miejsca realizacji zajęć/stażu. 

4. Zwrot kosztów dojazdu dotyczy przejazdu najtańszym, dogodnym środkiem transportu publicznego, 

obsługiwanym przez przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji zbiorowej. 

5. W celu rozliczenia zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia/staż niezbędne jest złożenie  przez Uczestnika 

Projektu:  

- poprawnie wypełnionego  Wniosku  o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia/staż  

- zaświadczenia przewoźnika/wydruku ze strony internetowej przewoźnika zawierające informację o 

- cenie biletu jednorazowego oraz o cenie biletu okresowego na trasie z miejsca zamieszkania do 

miejsca realizacji wsparcia projektowego  

 

6. Uczestnik/Uczestniczka Projektu składa oddzielnie wnioski o refundację kosztów dojazdu na każdą formę 

wsparcia, nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia miesiąca, za który składany jest wniosek. Zwrot 

kosztów odbędzie się po zakończeniu każdej z realizowanych form wsparcia oraz po każdym zakończonym 

miesiącu stażowym.  

7. Koszt biletu okresowego/miesięcznego jest kwalifikowany jedynie w przypadku, gdy w danym okresie 

suma kosztów pojedynczych biletów przekroczy wartość biletu okresowego/ miesięcznego.  

8. Zwrot kosztów dojazdu za poszczególne formy wsparcia oraz po każdym zakończonym miesiącu stażowym 

zostanie wypłacony w terminie do 14 dni roboczych liczonego od dnia złożenia przez Uczestnika Projektu 

kompletu wymaganych dokumentów.  

9. Realizator zobowiązuje się do zwrotu poniesionych kosztów na rachunek bankowy podany we wniosku.  

Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na dane wsparcie jest potwierdzona obecność 

danego UP na zajęciach w postaci podpisu na liście obecności. 

 

 

 



   

  

§ 9 

Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną do lat 7 

 

1. W ramach projektu przewiduje się zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną dla 

Uczestników Projektu, którzy w ramach IPD (Indywidualnego Planu Działania) na etapie Rozpoznania 

sytuacji zawodowej i potencjału uczestnika projektu wskażą, iż napotkaną przez nich główną barierą 

udziału w projekcie jest brak możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem/osobą zależną. 

2. Dla Uczestników Projektu, wskazanych w §7 pkt. 1 zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą 

zależną w przypadku udziału w poszczególnych formach wsparcia (IPD, pośrednictwo pracy, poradnictwo 

zawodowe, szkolenie zawodowe), zwracany będzie w maksymalnej wysokości 15,00 zł za godzinę opieki 

podczas udziału w danej formie wsparcia (nie mniej jednak w danym miesiącu zwrot kosztów opieki nad 

dzieckiem nie może być wyższy niż połowa zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) , a w przypadku udziału w stażu, zwracany będzie koszt 

w kwocie nie wyższej niż połowa zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

3. Za osobę zależną uznaje się osobę wymagającą stałej opieki ze względu na stan zdrowia lub wiek, 

połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą wnioskującą lub pozostającą z nią we 

wspólnym gospodarstwie domowym. (Art. 2 ust. 1 pkt. 21 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy). 

4. Refundacji podlegają koszty: 

1. Opieki nad dzieckiem poniesione z tytułu:  

 opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, żłobku w czasie korzystania ze wsparcia w ramach 

Projektu; 

 opłaty za opiekę nad dzieckiem świadczoną w ramach umowy zawartej z osobą fizyczną, która 

nie jest spokrewniona ze zleceniodawcą ani z dzieckiem zleceniodawcy (dotyczy następujących 

stopni pokrewieństwa: rodzic, babcia, dziadek, rodzeństwo) i nie zamieszkuje pod tym samym 

adresem, co zleceniodawca 

2. Opieki nad osobą zależną z tytułu: 

 opłaty za pobyt w instytucji uprawnionej do sprawowania opieki nad osobą zależną; 

 opłaty za opiekę nad osobą zależną zawartej z osobą fizyczną, która nie jest  spokrewniona 

ze zleceniodawcą ani osobą zależną (dotyczy następujących stopni pokrewieństwa: rodzic, 

babcia, dziadek, rodzeństwo). 

3. Uczestnik Projektu ubiegający się o uzyskanie prawa do zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą 

zależną musi złożyć następujące dokumenty:  

 wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną;  

 dokument poświadczający ponoszenie kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem/osobą zależną:  

• kopia umowy oraz rachunku lub faktury lub zaświadczenie za pobyt dziecka/osoby zależnej 

w instytucji opiekuńczej  

• w przypadku zawarcia przez Uczestnika Projektu xero umowy z osobą fizyczną 

• potwierdzenie dokonania zapłaty za pobyt dziecka/osoby zależnej w instytucji opiekuńczej 

za dany okres opieki oraz w przypadku zawarcia umowy z osobą fizyczną potwierdzenie 

dokonania zapłaty przez Uczestnika Projektu wynagrodzenia opiekunowi/ce za dany okres 

opieki. Jeżeli była płatność gotówką, niania własnoręcznie powinna potwierdzić na rachunku 



   

  

otrzymanie wynagrodzenia. W przypadku nieobecności Uczestnika Projektu w zajęciach zwrot 

kosztów opieki nie przysługuje. Zwrot kosztów będzie przelewany na podany we wniosku 

rachunek bankowy Uczestnik Projektu niezwłocznie po weryfikacji i zatwierdzeniu przesłanego 

wniosku 

 

§ 10 

Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do: 

- czynnego, regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w formach wsparcia przewidzianych 

w projekcie, a także potwierdzania obecności na zajęciach podpisem złożonym na listach obecności,  

- wypełniania ankiet i testów związanych z realizacją projektu oraz monitoringiem jego późniejszych 

rezultatów, 

- informowania Organizatora o jakichkolwiek zmianach dotyczących podanych danych osobowych, 

informacji o zmianie miejsca zamieszkania lub statusu na rynku pracy,  

- przestrzegania norm i zasad powszechnie akceptowalnych w życiu społecznym.  

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do bieżącego informowania Organizatora Projektu o wszystkich 

zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie. 

3. Warunkiem ukończenia projektu jest udział w całej ścieżce wsparcia określonej podczas spotkań z doradcą 

zawodowym w utworzonym Indywidualnym Planie Działania t.j.: pełne uczestnictwo w formach wsparcia 

zaplanowanych w ramach projektu, w tym: 

 pośrednictwa pracy 

 poradnictwa zawodowego 

 trzeciej i/lub kolejnej zaplanowanej formie wsparcia (np. szkolenie, staż).  

4.Uczestnik Projektu zobowiązany jest przystąpić do wszelkich form wsparcia wskazanych w IPD. 

5. Uczestnik Projektu zobowiązuje się  do dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie zarówno 

w przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie udziału w projekcie oraz w okresie 3 miesięcy po zakończeniu 

udziału w projekcie. Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie są: kopia umowy o pracę, zlecenie, 

dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie, a w przypadku działalności 

gospodarczej: CEIDG/KRS oraz zaświadczenie z gminy/Urzędu Skarbowego/ZUS potwierdzającego 

prowadzenie działalności za trzy pełne miesiące.  

6. UP skierowani na staże/praktyki zawodowe zobowiązują się do ich podjęcia.  

7. UP ma obowiązek uczęszczać na min. 80% zajęć – przekroczenie dopuszczalnego progu 20% nieobecności 

może skutkować skreśleniem z listy UP. Przekroczenie dopuszczalnego progu 20% nieobecności bez podania 

przyczyny lub w przypadku długotrwałego braku kontaktu z Organizatorem jest jednoznaczne z rezygnacją 

UP z udziału w projekcie.  

8. Za nieobecności nieusprawiedliwione w trakcie odbywania szkoleń i staży zawodowych nie przysługuje 

wypłata stypendium szkoleniowego/stażowego. W przypadku zaistnienia nieprzewidzialnych sytuacji 

losowych lub choroby (przedstawione zwolnienie lekarskie) procent nieobecności może ulec zwiększeniu.  

W przypadku stażu zawodowego u pracodawcy  szczegółowe zasady zawierać będzie umowa stażowa. 

Organizator zastrzega sobie prawo do nieuznania usprawiedliwienia nieobecności jeśli nie spełnia ono  

ww. warunków i nieprzyznania wypłaty stypendium za okres nieobecności nieusprawiedliwionej.  

9. UP zobowiązany jest złożyć wszystkie wymagane regulaminem dokumenty do wypłaty świadczeń 

najpóźniej do ostatniego dnia realizacji projektu, w przeciwnym razie oznacza to rezygnację UP z tych 

świadczeń.  



   

  

10. UP ma obowiązek rzetelnego wypełniania wszystkich dokumentów monitoringowych  

i ewaluacyjnych dostarczonych przez Organizatora, w tym ankiet dotyczących jego oceny i rezultatów.  

§ 11 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez 

złożenie pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny. Organizator Projektu w terminie 2 dni 

roboczych rozpatrzy w/w oświadczenie i poinformuje Uczestnika Projektu o zgodzie na rezygnację z udziału 

w projekcie. 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnika Projektu zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć 

do Organizatora Projektu pisemną informację o tym fakcie (osobiście, faxem, mailem bądź za pośrednictwem 

poczty). 

3. Uzasadnionym przypadkiem nieukończenia pełnego wsparcia przewidzianego w Projekcie jest podjęcie 

zatrudnienia na podstawie stosunku o pracę lub przyczyny niezawinione przez Uczestnika Projektu  

(w przypadku, gdy Uczestnik ukończył przynajmniej trzy formy wsparcia w projekcie).  

4. W przypadku gdy Organizator Projektu uzna, iż rezygnacja z udziału w Projekcie nie jest zasadna, Uczestnik 

Projektu może zostać obciążony kosztami dotychczas udzielonego wsparcia.  

6. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika Projektu z listy Uczestników 

projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.  

7. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy Uczestników Projektu jego miejsce 

zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

 

 

§ 12 

Zasady  monitoringu 

1. Wszyscy Uczestnicy mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów monitoringowych  

i ewaluacyjnych dostarczonych przez Organizatora, w tym ankiet dotyczących oceny i jego rezultatów. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udziału w badaniach ewaluacyjnych.  

3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udostępnienia swojego wizerunku w formie fotografii na zajęciach 

przeprowadzanych w ramach projektu, na potrzeby monitorowania odbywania się wsparcia. Uczestnik 

Projektu wyraża zgodę na przeprowadzenie monitoringu realizacji zajęć co najmniej w następujący 

sposób: Trener prowadzący zajęcia staje z tyłu sali i robi zdjęcie sali szkoleniowej z uczestnikami 

(uczestnicy siedzą tyłem do aparatu). Na zdjęciu nie zostają uwidocznione żadne twarze. Zdjęcia z zajęć 

są przekazywane Realizatorowi Projektu tylko do celu monitoringu realizacji zajęć.  

 

§ 13 

Efektywność zatrudnienia oraz społeczno-zatrudnieniowa 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie do  

3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie, o ile Uczestnik podejmie zatrudnienie. 

2. Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie są: kopia umowy o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy 

potwierdzające zatrudnienie a w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej: dowód opłacenia 

należnych składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zaświadczenie z Urzędu Gminy, Miasta/Urzędu 

Skarbowego/ZUS i/lub wydruk CEIDG/KRS potwierdzające prowadzenie działalności za trzy pełne 

miesiące.  

3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przekazania danych potrzebnych do wyliczenia wskaźników 

rezultatu, tj. status na rynku pracy, oraz dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji 



   

  

(certyfikaty, dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły, wyniki egzaminów) do 4 tygodni od zakończenia 

udziału w projekcie. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1.Uczestnik Projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego regulaminu. 

2.Uczestnik Podpisując niniejszy regulamin akceptuje jego warunki i postanowienia. 

3.Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i na stronie internetowej projektu 

www.szansadlamlodych.com.pl. 

4.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2019 r.  

5.Projektodawca zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu. Aktualny regulamin 

Organizator umieszczać będzie na stronie internetowej projektu. 

6. Organizator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych uczestników projektu, które będą zbierane 

i przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 czerwca 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach związanych z rekrutacją, monitoringiem, kontrolą i ewaluacją 

projektu.  

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa Unii 

Europejskiej, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz szczegółowe zapisy Umowy o dofinansowanie projektu. 

Ogólny nadzór nad realizacją projektu sprawuje Zespół Projektowy.  
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