
 
 

 

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Młodzi Aktywni na Rynku Pracy” 

 

Definicje stosowane w Regulaminie 

1. Projekt - tj. Projekt pt. „Młodzi Aktywni na Rynku Pracy”, realizowany przez Fundację 
Gospodarczą w Gdyni w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś 
Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób 
młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Beneficjent – podmiot realizujący projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na podstawie umowy o dofinansowanie projektu; w przypadku 
projektu „Młodzi Aktywni na Rynku Pracy” beneficjentem jest Fundacja Gospodarcza, 
ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia. 

3. Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do Projektu, która podpisała deklarację 
uczestnictwa oraz umowę o uczestnictwie w Projekcie.  

4. Osoba bezrobotna – osoba pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i 
aktywnie poszukującą zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, 
osoba zarejestrowana jako bezrobotna jest zaliczana do osób bezrobotnych. Osobą 
bezrobotną jest zarówno osoba bezrobotna w rozumieniu Badania Aktywności 
Ekonomicznej Ludności, jak i osoba zarejestrowana jako bezrobotna. Definicja nie 
uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. 
Osoba kwalifikująca się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, która jest 
bezrobotna w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobiera świadczeń z tytułu urlopu), 
jest również osobą bezrobotną.1 

5. Osoba długotrwale bezrobotna – definicja pojęcia „długotrwale bezrobotna" różni się 
w zależności od wieku: 
- młodzież (<25 lat) – osoba jest bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 
miesięcy (>6 miesięcy),  
- dorośli (25 lat lub więcej) – osoba jest bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 
12 miesięcy (>12 miesięcy). 
Wiek uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu 
rozpoczęcia udziału w projekcie. 

6. 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, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu 
rodzicielskiego), jest uznawana za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już 
jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).2 

                                                           
1 Taka sytuacja ma miejsce w momencie, gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest 

niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, 
należy ją traktować jako osobę bezrobotną. 
2  Taka sytuacja ma miejsce w momencie, gdy np. osoba bierna zawodowo urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż 
jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z 
tym, należy ją traktować jako osobę bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana jako bezrobotna, wówczas zgodnie z 
definicją należy wykazać ją jako osobę bezrobotną. 



 

7. Osoba o niskich kwalifikacjach – osoba posiadającą wykształcenie na poziomie do 
ISCED 3 włącznie3. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w 
Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS 
monitorowanych we wszystkich PI. Poziom uzyskanego wykształcenia jest określany w 
dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osobę przystępującą do projektu należy 
wykazać jeden raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED. 

8. Osoba pracująca - osoba w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje pracę, za którą 
otrzymuje wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub osobę 
zatrudnioną lub prowadzącą działalność na własny rachunek, w tym osobę która 
chwilowo nie pracowała ze względu na np.: chorobę, urlop, spór pracowniczy czy 
kształcenie się lub szkolenie. 

9. Osoba uboga pracująca – to: 
a) osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym4, w którym dochody (z 
wyłączeniem transferów socjalnych5, przypadające na jedną osobę nie przekraczają 
kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej6 w miesiącu 
poprzedzającym przystąpienie do projektu albo  
b) osoba, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego 
wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu. 

10. Umowa krótkoterminowa – umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej 
formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji 
projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy 

11. Osoba zależna – osoba wymagająca, ze względu na stan zdrowia lub wiek, stałej opieki, 
połączona więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub 
instrumentami rynku pracy lub pozostająca z nią we wspólnym gospodarstwie 
domowym. 

12. Indywidualny Plan Działania (IPD) – dokument tworzony przez Uczestnika/czkę 
Projektu we współpracy z doradcą zawodowym, stanowiący podsumowanie informacji 
na temat potencjału zawodowego (w tym potrzeb szkoleniowych), kompetencji i celów 
zawodowych Uczestnika/czki Projektu oraz sposobu ich realizacji. 

13. Staż – nabycie przez uczestnika projektu umiejętności praktycznych istotnych do 
wykonywania pracy o określonej specyfice, bez nawiązywania stosunku prac z 

                                                           
3 Osobom, które ukończyły osiem klas szkoły podstawowej na potrzeby monitorowania projektów współfinansowanych z 
EFS w perspektywie 2014-2020 należy przypisywać poziom wykształcenia 2 według klasyfikacji ISCED. 
4 gospodarstwo domowe – jednostkę (ekonomiczną, społeczną), spełniającą łącznie poniższe warunki: 

a) posiadającą wspólne zobowiązania; b) dzielącą wydatki domowe lub codzienne potrzeby; c) wspólnie zamieszkującą. 
Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca samotnie, jak również grupa ludzi (niekoniecznie spokrewniona) 
mieszkająca pod tym samym adresem wspólnie prowadząca dom, np. mająca przynajmniej jeden wspólny posiłek dziennie 
lub wspólny pokój dzienny. Gospodarstwem domowym nie jest gospodarstwo zbiorowe lub gospodarstwo instytucjonalne 
(jako przeciwieństwo prywatnego), takie jak szpital, dom opieki dla osób starszych, więzienie, koszary wojskowe, instytucja 
religijna, szkoła z internatem, pensjonat, hotel robotniczy, itp.; 
5 Transfery socjalne - bieżące przelewy otrzymywane przez gospodarstwa domowe podczas okresu odniesienia dochodu, 
przeznaczone do zmniejszenia ciężarów finansowych związanych z wieloma nieprzewidywalnymi sytuacjami lub potrzebami, 
dokonywane w ramach wspólnie organizowanych systemów lub poza tymi systemami przez organy rządowe lub instytucje 
typu non-profit świadczące usługi na rzecz gospodarstw domowych (NPISH). W ramach świadczeń społecznych można 
wyodrębnić następujące grupy: świadczenia dotyczące rodziny, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, 
świadczenia związane z wiekiem, renty rodzinne, świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, 
stypendia, świadczenia dotyczące wykluczenia społecznego. 
6 Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 2192, 2245, 2354, 

2529,, z 2019 r. poz. 271, 730, 752) 



 

pracodawcą, mające za zadanie przygotować osobę wchodzącą, powracającą na rynek 
pracy, planującą zmianę miejsca zatrudnienia lub podnoszącą swoje kwalifikacje do 
podjęcia, zmiany lub poprawy warunków zatrudnienia.  

14. Przejazd – oznacza dojazd Uczestnika Projektu związany z uczestnictwem w usługach 
doradczych, kursach i szkoleniach, egzaminie, warsztatach, stażu, na które skierowany 
został Uczestnik Projektu: 

1) do Fundacji Gospodarczej lub do miejsca odbywania w/w usług z miejsca 
zamieszkania, najtańszymi środkami komunikacji publicznej (np. bilety 
kolejowe II klasy, autobusowe PKS, komunikacji miejskiej itp.);  

2) z Fundacji Gospodarczej lub miejsca odbywania w/w usług do miejsca 
zamieszkania najtańszymi środkami komunikacji publicznej (np. bilety kolejowe 
II klasy, autobusowe PKS, komunikacji miejskiej itp.). 

15. Stypendium szkoleniowe – świadczenie pieniężne przysługujące osobom 
uczestniczącym w szkoleniach maksymalnie do wysokości 120% zasiłku7, o którym 
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy8 (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) jeżeli 
miesięczna liczba godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższej 
miesięcznej liczby 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. 

16. Osoba z niepełnosprawnościami – osoba z niepełnosprawnościami w rozumieniu 
Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.  

17. Stypendium stażowe – świadczenie przysługujące stażyście w okresie odbywania 
stażu, które miesięcznie wynosi maksymalnie do 120% zasiłku, o którym mowa w art. 
72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy9, jeżeli 
miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie10 – w 
przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się 
proporcjonalnie.11 

18. Zatrudnienie - przez zatrudnienie należy rozumieć podjęcie pracy w oparciu o stosunek 
pracy, stosunek cywilno–prawny lub samozatrudnienie.  

Cel projektu 

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia (w tym samozatrudnienia) 
lub poprawy warunków zatrudnienia 30 osób młodych z woj. pomorskiego, w tym osób z 
niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat (14M,16K) (z wyłączeniem osób należących do 
grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego 1.3.1), w tym:  

- biernych zawodowo,  

                                                           
7 Kwota stypendium jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne płaconych w 
całości przez płatnika, tj. podmiot kierujący na szkolenie. 
8 Z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
9 Z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
10 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 
11 Kwota stypendium stażowego jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na ubezpieczenie społeczne płaconych w 
całości przez płatnika tj. podmiot kierujący na staż.  



 

- bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy,  

- ubogich pracujących12,  

- osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych13,  

- pracujących w ramach umów cywilno-prawnych,  

poprzez realizację w okresie I 2020 - VI 2021 kompleksowego wsparcia w obszarze aktywizacji 
zawodowej, w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników. 

Termin realizacji Projektu: 01.01.2020 – 30.09.2021. 

Rekrutacja uczestników  

1. Nabór kandydatów do udziału w Projekcie prowadzi Beneficjent – Fundacja 
Gospodarcza z siedzibą w Gdyni, przy ul. Olimpijskiej. Rekrutacja ma charakter ciągły i 
będzie trwała do czasu zrekrutowania wszystkich uczestników projektu. 

2. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, jednakowy dla wszystkich 
Kandydatów, uwzględniając kryteria projektu, w oparciu o dokumenty rekrutacyjne. 

3. W rekrutacji będą stosowane zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i 
mężczyzn, zgodnie z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej. 

4. Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat z terenu województwa 
pomorskiego, należącymi do jednej z grup: 
- osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy – 50% 
uczestników (8K,7M) 
- osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu – 27% 
uczestników (4K,4M) 
- osoby pracujące, znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy (ubodzy pracujący, 
osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, osoby pracujące na umowach 
cywilno - prawnych) – 23% uczestników (4K,3M) 
Co najmniej 30% uczestników projektu będą stanowiły osoby z niepełnosprawnością 
lub osoby długotrwale bezrobotne lub osoby z niskimi kwalifikacjami. 
30% uczestników projektu winny stanowić osoby zamieszkujące miasta średnie tj.:  
Bytów, Chojnice, Gdynia, Kościerzyna, Kwidzyn, Lębork, Malbork, Pruszcz Gdański, 
Reda, Rumia, Słupsk, Sopot, Starogard Gdański, Tczew, Wejherowo. 

5. Z udziału w projekcie wykluczone są osoby posiadające zarejestrowaną działalność 
gospodarczą, osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy oraz 
osoby pracujące nie znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy. 

6. Formularz zgłoszeniowy przeznaczony do rejestracji chęci udziału w projekcie i 
przystąpienia do rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej Fundacji 
Gospodarczej w zakładce: projekty w fazie realizacji, pod informacją o projekcie: 

                                                           
12 osoba uboga pracująca - zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, to osoba zamieszkująca w gospodarstwie 
domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę nie 
przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu 
poprzedzającym przystąpienie do projektu albo osoba, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają 
minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w 
miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu; 
13  



 

Młodzi Aktywni na Rynku Pracy. Można go także odebrać osobiście w siedzibie 
Fundacji Gospodarczej w dni robocze w godz. 7.30 - 15.30. 

7. Osoba zainteresowana udziałem w projekcie powinna pobrać i wypełnić formularz 
zgłoszeniowy w formacie zgodnym z umieszczonym na stronie internetowej 
Projektodawcy i odesłać go na adres e-mail: marp@fungo.com.pl lub wydrukować, 
wypełnić i odesłać drogą pocztową do siedziby Fundacji Gospodarczej. Przy czym pod 
uwagę będzie brana data i godzina wpływu dokumentu do Fundacji Gospodarczej.  
Z uwagi z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii i związane 
z nim ograniczenia i zalecenia, formularze zgłoszeniowe nie będą przyjmowane od 
kandydatów w siedzibie Fundacji Gospodarczej.  
Zgłoszenia przygotowane przy użyciu innego formularza, wypełnione niekompletnie, 
podpisane nieczytelnie lub podpisane przez osobę inną niż zgłaszana do udziału w 
projekcie, będą odrzucane. 

8. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go Projektodawcy będzie 
równoznaczne ze zgłoszeniem się do procesu rekrutacji uczestników Projektu i 
akceptacją postanowień regulaminu.  

9. Dniem rozpoczęcia przyjmowania formularzy zgłoszeniowych jest dzień 11.05.2020 r. 
godzina 8.00, a dniem zakończenia rekrutacji jest dzień 15.06.2020 r. godz. 14.00. 
Formularze zgłoszeniowe, które wpłyną przed ww. terminem lub po terminie 
zakończenia rekrutacji nie będą rozpatrywane. Beneficjent zastrzega sobie prawo 
przedłużenia okresu rekrutacji, w sytuacji zgłoszenia do udziału w projekcie 
nieodpowiedniej osób z danej kategorii, których zakwalifikowanie do projektu 
skutkowałoby nie osiągnięciem określonych we wniosku o dofinansowanie 
wskaźników.  

10. Beneficjent zastrzega sobie również prawo wcześniejszego zakończenia rekrutacji z 
chwilą wyczerpania dostępnej puli miejsc dla osób z wybranych kategorii uczestników 
lub w sytuacji gdy wpłynie trzykrotna liczba formularzy od osób zainteresowanych 
daną formą wsparcia tj. 30 formularzy od osób zainteresowanych wsparciem w 
zakresie przedsiębiorczości lub 60 wniosków od osób zainteresowanych aktywizacją 
zawodową. Informacja o zakończeniu rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej Beneficjenta, w zakładce projekty w fazie realizacji, projekt: „Młodzi 
Aktywni na Rynku Pracy”. 

11. Zostanie stworzona lista osób rezerwowych. W przypadku rezygnacji z udziału w 
Projekcie osoby znajdującej się na liście uczestników, jej miejsce zajmie osoba z listy 
rezerwowej. 

12. Po weryfikacji formalnej formularzy zgłoszeniowych, Kandydaci/Kandydatki do udziału 
w projekcie zostaną zaproszeni za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), a w 
przypadku braku takiej możliwości telefonicznie - informacja tekstowa sms, na 
spotkanie rekrutacyjne z doradcą zawodowym. Spotkanie to zostanie przeprowadzone 
w formie zdalnej przy wykorzystaniu komunikatorów: WhatsApp lub Zoom, 
ewentualnie w przypadku braku takiej możliwości – telefonicznie. O terminie spotkania 
osoby zostaną poinformowane co najmniej 1 dzień przed planowanym spotkaniem. 
Obowiązkiem Kandydata/tki jest potwierdzenie udziału w spotkaniu. W przypadku 
braku potwierdzenia terminu spotkania lub braku uczestnictwa w spotkaniu online w 
wyznaczonym terminie przez Kandydata/tkę, złożony formularz zgłoszeniowy zostanie 
odrzucony i nie będzie brał udziału w dalszych etapach rekrutacji do projektu. 



 

13. W trakcie rozmowy rekrutacyjnej badane będą potrzeby Kandydatów/tek w kontekście 
oferowanych w projekcie form wsparcia, motywacja do udziału w projekcie i 
korzystania z kompleksowego wsparcia, a w przypadku osób zainteresowanych 
wsparciem w zakresie przedsiębiorczości także przygotowanie do prowadzenia 
działalności gospodarczej (pomysł, produkt/usługa, klienci, konkurenci, zasoby, 
predyspozycje i motywacja do prowadzenia działalności) oraz indywidualne potrzeby 
kandydata w zakresie wsparcia szkoleniowo-doradczego, które będzie oferowane 
uczestnikowi na późniejszym etapie realizacji projektu.   

14. O przyjęciu do projektu decydować będą następujące czynniki: 
- spełnianie wskaźników udziału w projekcie w odniesieniu do poszczególnych kategorii 
osób, 
- wynik rozmowy rekrutacyjnej z doradcą zawodowym, 
- kolejność zgłoszeń. 

15. Kandydaci/tki przyjęteci/te do projektu zostaną poinformowani/e telefonicznie lub za 
pomocą poczty elektronicznej. Niezakwalifikowani/e Kandydaci/ki zostaną 
poinformowani/e  o wyniku rekrutacji za pomocą poczty elektronicznej (email), a w 
przypadku braku takiej możliwości telefonicznie. 

16. Osoby zakwalifikowane do projektu są zobowiązane do złożenia wszystkich 
wymaganych dokumentów tj. formularz rekrutacyjny, deklarację uczestnictwa, 
oświadczenie uczestnika projektu (dane osobowe), formularz danych osobowych 
SL2014 (wzory stanowią załączniki do Regulaminu) i inne oświadczenia lub 
zaświadczenia potwierdzające kwalifikowalność uczestnika do udziału w projekcie.  

17. Na podstawie przedłożonych dokumentów Beneficjent sporządzi umowę o udział w 
projekcie, której podpisanie przez Uczestnika/czkę stanowi potwierdzenie przyjęcia 
osoby do udziału w projekcie.  
 

Uczestnictwo w Projekcie 

1. Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie staje się jego Uczestnikiem od 
momentu złożenia w Fundacji Gospodarczej podpisanego Formularza rekrutacyjnego,  
Deklaracji uczestnictwa wraz z załącznikami oraz podpisania umowy uczestnictwa w 
projekcie.  

2. Osoba zakwalifikowana do projektu: 
- zostanie obligatoryjnie objęta pomocą w zakresie określenia ścieżki zawodowej 
(identyfikacja potrzeb osób młodych – utworzenie Indywidualnych Planów Działania; 
indywidualne poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiednego zawodu oraz 
pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenie lub 
uzupełnienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych) 
- weźmie obligatoryjnie udział  w warsztatach aktywizacji zawodowej i kompetencji 
kluczowych (warsztaty aktywizacji zawodowej i kompetencji kluczowych, coaching 
wizerunkowy), 
- będzie mogła skorzystać z usług pośrednictwa pracy (indywidualne spotkania z 
pośrednikiem pracy, wyszukiwanie ofert pracy, dalszego kształcenia lub stażu dla 
uczestników), 
- będzie mogła skorzystać z indywidualnego poradnictwa psychologicznego, 
-będzie mogła skorzystać ze szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje 
uczestników (szkolenie spawalnicze z egzaminem, szkolenia indywidualne 



 

dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu z egzaminem i 
certyfikatem, zakończone uzyskaniem kwalifikacji zawodowych), 
- będzie mogła wziąć udział w stażu zawodowym 
- będzie mogła zostać objęta wsparciem w zakresie indywidualnej działalności 
gospodarczej (ABC przedsiębiorczości – warsztaty dla osób planujących założenie 
działalności gospodarczej, indywidualne doradztwo biznesowe, ocena biznesplanów i 
wniosków o wsparcie pomostowe, udzielenie bezzwrotnej dotacji na utworzenie 
działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe, indywidualne doradztwo, grupowe 
spotkania z mentorem, kontrola prowadzonej działalności). 

3. Obowiązkiem uczestnika/czki Projektu jest:  
- wzięcie udziału w indywidualnych spotkaniach, warsztatach i szkoleniach w 
zaproponowanym przez Beneficjenta terminie; 
- obecność na stażu zgodnie z harmonogramem;  
- obecność na szkoleniach zawodowych - dopuszcza się maksymalnie 20% 
nieobecności, pod warunkiem złożenia pisemnego usprawiedliwienia/ wyjaśnienia i 
dokumentu potwierdzającego wystąpienie określonych okoliczności. Przekroczenie 
dozwolonej nieobecności będzie wiązało się z możliwością nieotrzymania 
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia lub oraz zwrotem przez uczestnika kosztów 
szkolenia; 
- dostarczenie wszystkich wymaganych oświadczeń, zaświadczeń i dokumentów 
związanych z realizacją Projektu w terminie wskazanym przez Fundację Gospodarczą 
(m.in. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie z załącznikami). 

 

Prawa i obowiązki uczestników projektu 

1. Uczestnik/uczestniczka projektu uprawniony/a jest do nieodpłatnego udziału w 
projekcie „Młodzi Aktywni na Rynku Pracy”. 

2. Każdy Uczestnik/uczestniczka zobowiązany/a jest do zachowania się zgodnie z 
zasadami współżycia społecznego, zgodnego z ogólnymi normami moralnymi i 
etycznymi w stosunku do doradców zawodowych, trenerów, osób realizujących projekt 
oraz innych osób biorących udział w projekcie. 

3. Uczestnik/uczestniczka zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia 
Beneficjenta w trakcie trwania Projektu o każdej zmianie swojej sytuacji na rynku pracy 
(w szczególności o nabyciu statusu osoby bezrobotnej, podjęcia zatrudnienia, 
rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej). 

4. Uczestnik/uczestniczka zobowiązany/a jest do podawania danych personalnych 
zgodnych z prawdą, na podstawie odpowiedzialności cywilnej za złożenie 
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenia prawdy. 

5. Uczestnik/uczestniczka wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku do 
promowania i upowszechniania działań przewidzianych w Projekcie, jak również jego 
rezultatów poprzez zamieszczanie zdjęć na stronach internetowych, w różnych 
rodzajach wydawnictw i publikacjach oraz prasie, czy rozpowszechnianie nakręconych 
w trakcie realizacji poszczególnych form wsparcia materiałów filmowych itp. 

6. Uczestnik/uczestniczka zobowiązany/a jest do wypełniania w trakcie trwania projektu 
ankiet oceniających trenera/doradcę/psychologa itp. oraz oceniających zakres 
merytoryczny poszczególnych form wsparcia, realizatorów usług na każdym etapie 
realizacji projektu i innych dokumentów projektu, a także do poddania się badaniu 



 

ewaluacyjnemu po zakończeniu udziału w projekcie. Badanie ewaluacyjne będzie miało 
na celu ustalenie statusu na rynku pracy i sytuacji zawodowej uczestników po 
zakończeniu udziału w projekcie oraz doskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i 
lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników/uczestniczek. 

7. Uczestnik/uczestniczka zobowiązany/a jest do potwierdzania swojej obecności na liście 
obecności. 

8. Uczestnik/uczestniczka zobowiązany/a jest do wzięcia udziału we wszystkich 
zaplanowanych dla niego formach wsparcia oraz zachowania minimum 80% obecności 
na szkoleniach zawodowych (dotyczy szkoleń wielodniowych lub długotrwałych), a w 
przypadku szkoleń jedno- dwudniowych lub zajęć indywidualnych wymagana jest 100% 
obecność na zajęciach). Beneficjent dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności 
uczestnika/uczestniczki spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi, o 
których zostanie powiadomiony przez uczestnika/uczestniczkę co najmniej dzień 
wcześniej przed planowaną realizacją zajęć. Usprawiedliwienie wymaga w pierwszej 
kolejności telefonicznego zawiadomienia, a następnie złożenia pisemnego 
oświadczenia o przyczynach nieobecności lub dostarczenia stosownego dokumentu 
(np. zwolnienia lekarskiego). 

9. Osoba skierowana do odbycia szkolenie jest zobowiązana m.in. do: 
- uczestnictwa w szkoleniu, systematycznego realizowania programu i przestrzegania 
regulaminu obowiązującego w ośrodku szkoleniowym,  
- ukończenia szkolenia i przystąpienia do egzaminu końcowego w przewidzianym 
terminie, 
- każdorazowego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach.   

10. Uczestnik/czka, który/a z własnej winy nie ukończy szkolenia, zobowiązana jest do 
zwrotu kosztów szkolenia, chyba, że nie ukończyła szkolenia z powodu podjęcia 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej lub zdarzeń 
losowych.    

11. Warunkiem ukończenia stażu jest pozytywna opinia pracodawcy, u którego odbywał się 
staż zawodowy.  

12. Osoba ubiegająca się o przyznanie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości jest 
zobowiązana do zapoznania się i stosowania się do zapisów Regulaminu przyznawania 
wsparcia na rozwój przedsiębiorczości.  

13. Uczestnik/uczestniczka projektu jest uprawniony/a do otrzymania stypendium 
szkoleniowego14, które miesięcznie wynosi maksymalnie do 120% zasiłku15.  
Stypendium szkoleniowe nie przysługuje za godziny nieobecności na szkoleniu. 

14. Za udział w trzymiesięcznych stażach i praktykach zawodowych zorganizowanych przez 
Realizatora projektu, przysługuje uczestnikowi/uczestniczce stypendium które 
miesięcznie wynosi maksymalnie do 120% zasiłku z zastrzeżeniem pkt. 17. 

15. Stypendium naliczane jest i wypłacane po zakończeniu każdego miesiąca trwania 
szkolenia lub praktyki. Środki zostaną wypłacone na wskazany rachunek bankowy, pod 
warunkiem jego posiadania. W przeciwnym razie Uczestnik/uczestniczka będzie mógł 
odebrać stypendium w siedzibie Fundacji Gospodarczej we wskazanym terminie. 

                                                           
14 Wysokość stypendium określona jest w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.  
15 Kwota stypendium jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na ubezpieczenie społeczne płaconych w 
całości przez płatnika tj. podmiot kierujący na szkolenie.  



 

16. Osoby pobierające stypendium podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, 
rentowemu i wypadkowemu, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek 
ubezpieczeń społecznych zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205 poz. 1585 z późn. zm.) Podstawą 
wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne tych osób stanowi kwota wypłaconego 
stypendium. Płatnikiem składek jest Beneficjent (Fundacja Gospodarcza). 

17. Warunkiem otrzymania stypendium jest frekwencja nie niższa niż 80%, monitorowana 
w ramach poszczególnych staży i praktyk zawodowych. Uzasadniona absencja (sytuacje 
losowe i nieobecność poświadczona zaświadczeniem lekarskim) będzie rozpatrywana 
indywidualne.  

18. Uczestnik/uczestniczka może być uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów przejazdu 
na spotkania indywidualne, warsztaty, szkolenia zawodowe, staże i praktyki zawodowe. 

19. Zwrot kosztów przejazdu dotyczy tylko tych uczestników/uczestniczki projektu, których 
miejsce zamieszkania jest inne niż miejscowość, w której realizowana jest dana forma 
wsparcia. Dokumenty potwierdzające wydatki poniesione na przejazd to: bilety, przy 
czym: 
Uczestnik/uczestniczka projektu może przedstawić komplet biletów przejazdowych 
(tam i z powrotem) za każdy dzień danej formy wsparcia, zgodnie z godzinami 
odbywania zajęć. Powstały koszt powinien wówczas zostać pomnożony przez liczbę dni 
obecności Uczestnika/uczestniczki Projektu w okresie trwania danej formy wsparcia. 
Koszt przejazdu powinien dotyczyć najtańszego przejazdu publicznymi środkami 
transportu (bilety kolejowe II klasy, bilety autobusowe PKS, komunikacji miejskiej itp.) 
na danej trasie.  

20. Termin wypłaty stypendium szkoleniowego i stażowego oraz zwrotu za przejazdy 
uzależniony jest od posiadanych środków budżetowych na koncie projektu. 
 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

1. Przewiduje się następujące przyczyny rezygnacji z dalszego uczestnictwa w Projekcie: 
- ustanie spełniania warunków uczestnictwa w Projekcie, w szczególności podjęcie 
zatrudnienia (na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, itp.). 
- sytuacja losowa uniemożliwiająca kontynuację uczestnictwa w Projekcie. 
2. W celu zabezpieczenia ilości uczestników/uczestniczek na wypadek choroby lub 
zdarzeń losowych, przewiduje się utworzenie listy rezerwowej uczestników/uczestniczek 
Projektu. 
3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy osób 
zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej, wybrana 
przez zespół rekrutacyjny na podstawie kryteriów określonych w „Regulaminie 
rekrutacji”. 

 

Zasady monitoringu 

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do:  
- każdorazowego potwierdzania swojej obecności na spotkaniach indywidualnych, 
warsztatach, szkoleniach zawodowych, stażach i praktykach zawodowych. 
Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności; 
- wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego 
zakończeniu; 



 

- informowania Fundacji Gospodarczej w Gdyni o ewentualnych zmianach swojej 
sytuacji zawodowej, w tym o podjęciu zatrudnienia po odbyciu szkoleń i staży i praktyk 
zawodowych; 
- składania podpisów na listach dokumentujących przekazanie materiałów 
szkoleniowych, otrzymania poczęstunku itp. 

 

Polityka prywatności i poufności 

Założenia dotyczące Projektu oraz związana z nim dokumentacja (w tym formularze 
zgłoszeniowe, dokumenty związane z rekrutacją, listy osób zakwalifikowanych itd.), 
poza informacjami udostępnionymi na stronie internetowej, są informacjami 
poufnymi, udostępnianymi na żądanie jedynie uprawnionym organom kontroli. 
Osobom zakwalifikowanym do Projektu przysługuje prawo wglądu jedynie do 
dokumentów dotyczących ich osoby. Zaznacza się jednocześnie, że złożone 
dokumenty (w tym formularze zgłoszeniowe) stanowią dokumentację Projektu i nie 
podlegają zwrotowi.  

Postanowienia końcowe 

1. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Uczestnik Projektu nie pokrywa 
kosztów związanych z udziałem w projekcie.  

2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez 
Projektodawcę. 

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym 
niezwłocznie poinformuje zainteresowanych na stronie internetowej Fundacji 
Gospodarczej oraz tablicach informacyjnych w Biurze Projektu. 

4. Organizator projektu zastrzega sobie prawo wykreślenia Uczestnika Projektu z udziału 
w Projekcie w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu. 
 
 

Gdynia, 25 stycznia 2021 r. 
 

Załączniki: 
 

1. Formularz zgłoszeniowy 
2. Formularz rekrutacyjny 
3. Deklaracja uczestnictwa 
4. Oświadczenie Uczestnika Projektu (obowiązek informacyjny realizowany w związku z 

art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679)  
5. Formularz danych osobowych SL2014 
6. Wzór umowy o udział w projekcie 

 


