REGULAMIN REKRUTACJI
Oś priorytetowa :
Działanie :
Poddziałanie :
Tytuł projektu :

I. Osoby młode na rynku pracy
1.1 Wsparcie osób młodych pozostających
bez pracy na regionalnym rynku pracy
1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych
Wsparcie zawodowe młodzieży z powiatu ełckiego, piskiego i
oleckiego
§1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady rekrutacji do projektu realizowanego przez Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe i Szkoleniowe „Evikor” w Ełku „Wsparcie zawodowe młodzieży z
powiatu ełckiego, piskiego i oleckiego”.
2. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej I Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (POWER) Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe,
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
3. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Zasięg terytorialny Projektu – powiat ełcki, piski i olecki.
5. Okres realizacji projektu: od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.
§2
Definicje
Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają:
1. Projekt – projekt „Wsparcie zawodowe młodzieży z powiatu ełckiego, piskiego i
oleckiego”
2. Projektodawca – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe i Szkoleniowe „Evikor” w Ełku.
3. Biuro Projektu – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe i Szkoleniowe „Evikor” w Ełku,
19-300 Ełk ul. Targowa 28.
4. Uczestnik Projektu (UP) – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zgodnie z
zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
5. Dane osobowe UP - dane osobowe Uczestników Projektu w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).
6. Osoba długotrwale bezrobotna – w przypadku:
- młodzież <25 lat- osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy;

- dorośli 25 lat lub więcej - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12
miesięcy.
Do w/w okresów zaliczy się faktyczny czas pozostawania bez zatrudnienia, także przed
rejestracją w powiatowym urzędzie pracy, na podstawie oświadczenia osoby
bezrobotnej.
7. Osoba bierna zawodowo - to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły
roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna).
8. Osoba niepełnosprawna – to osoba niepełnosprawna w świetle przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych tj. osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności.
9. Młodzież NEET wg definicji POWER- osoba, która spełnia łącznie trzy następujące
warunki:
1) nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
2) nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
3) nie szkoli się (tj. nie uczestniczy i nie uczestniczyła 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 nie szkoli się, 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).
10. Osoby o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED
3 – wykształcenie ponadgimnazjalne (włącznie).
11. Kandydat – osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy w Ełku,
Piszu lub Olecku lub bierna zawodowo, spełniająca kryteria uczestnictwa w projekcie,
zainteresowana uczestnictwem w Projekcie.
12. Uczestnik projektu – Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do Projektu, zgodnie
z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
§3
Uczestnicy projektu
1. Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby młode w wieku 15-29 lat tzw. młodzież
NEET, zamieszkująca na terenie powiatu ełckiego, piskiego i oleckiego w rozumieniu
kodeku cywilnego oraz:
a. zarejestrowane w PUP w Ełku, Piszu lub Olecku jako bezrobotne (min. 15%);
b. osoby bierne zawodowo (min. 80%).
2. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby, zaliczające się do grupy docelowej określonej
dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 tj.
a. młodzież z pieczy zastępczej opuszczającej pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji
pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:

3.
4.
5.
6.
7.

 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,
b. matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
c. absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków
socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
d. absolwenci specjalnych ośrodków szkolno wychowawczych i specjalnych ośrodków
wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
e. matki przebywające w domach samotnej matki,
f. osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po
opuszczeniu).
Przewidywana liczba uczestników Projektu wynosi 54 osoby, w tym co najmniej 3
kobiety.
Minimum 80% uczestników Projektu będą stanowiły osoby bierne zawodowo.
Minimum 15% uczestników Projektu będą stanowiły osoby bezrobotne.
Wsparcie uczestników projektu będzie udzielane zgodnie z zapisami PO WER, osobom
młodym do 30 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.
Na każdym etapie rekrutacji pierwszeństwo udziału w Projekcie będą miały osoby
długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne oraz kobiety.
§4
Rekrutacja uczestników projektu

1. Proces rekrutacji prowadzony będzie w dwóch edycjach:
a. I edycja rozpocznie się od 20.06.2016 roku i trwać będzie w sposób ciągły do
momentu wyczerpania dostępnych miejsc, najpóźniej do 31.08.2016 roku.
b. II edycja rozpocznie się 02.01.2017 i trwać będzie w sposób ciągły do momentu
wyczerpania dostępnych miejsc, najpóźniej do 28.02.2017 roku.
2. Regulamin rekrutacji zostanie udostępniony w siedzibie Przedsiębiorstwa HandlowoUsługowego i Szkoleniowego „Evikor” w Ełku oraz na stronie Projektodawcy
http://www.evikor.com.pl/.
3. Każdy Kandydat wyrażający chęć udziału w Projekcie powinien zgłosić zamiar
uczestniczenia w projekcie poprzez wypełnienie formularza zgłozeniowego. Zgłoszenia
kandydatów przyjmowane będą osobiście w Biurze Projektu lub za pośrednictwem
poczty tradycyjnej.
4. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z
niniejszym Regulaminem, akceptacja jego warunków oraz złożenie dokumentów
zgłoszeniowych zgodnych ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu.

5. Projektodawca dokonuje sprawdzenia kwalifikowalności kandydata do uczestnictwa
w projekcie oraz przedstawia warunki po spełnieniu których bezrobotny lub bierny
zawodowo będzie mógł być zakwalifikowany do udziału w Projekcie.
6. Warunkami o których mowa w ust. 5 są m.in.:
a) wiek (osoby do 29 roku życia będą stanowiły 100% uczestników projektu),
b) zakwalifikowanie do kategorii NEET,
c) wykształcenie (osoby o niskich kwalifikacjach),
d) obiektywnie najtrudniejsza sytuacja osoby na rynku pracy (osoby
niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne),
e) wskazania dotyczące kierunku kształcenia.
7. Kryteria rekrutacji:
a) kryteria dostępu: (oceniane na podstawie formularza rekrutacyjnego, zaświadczeń i
oświadczeń)
osoba jest w przedziale wiekowym 15-29 lat,
zamieszkuje na terenie powiatu ełckiego, piskiego lub oleckiego,
jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy lub należy do kategorii
osób NEET tj. łącznie spełniają następujące warunki: nie pracują (bierne
zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu
formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie
aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni),
nie należy do kategorii osób określonej dla poddziałania 1.3.1 POWER
(wymienionej w § 3 pkt. 2 niniejszego regulaminu).
b) kryteria formalne - kompletność formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniami i
zaświadczeniami (jeśli dotyczy). -max 20 pkt.
c) Kryteria strategiczne: max 80 pkt (oceniane na podstawie oświadczeń/zaświadczeń)
osoby niepełnosprawne – 20 pkt;
osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych – 0-20 pkt
(gimnazjalne i poniżej- 20pkt; ponadgimnazjalne- 10 pkt);
kobieta – 20 pkt;
Długotrwale bezrobotny- 20 pkt.
8. Do projektu będą zakwalifikowane osoby spełniające kryteria dostępu, które złożą
kompletne dokumenty i uzyskają największą ilość punktów zgodnie z kryteriami
formalnymi i strategicznymi. Maksymalna liczba punktów: 100. UP zostaną
poinformowani mailowo i/lub telefonicznie o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu
się do projektu.
9. Zostanie utworzona lista podstawowa i rezerwowa zgodna z otrzymaną przez każdego UP
punktacją.
10. W przypadku braku Uczestników/Uczestniczek zostanie ogłoszony dodatkowy nabór.
11. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu w dniu obejmowania wsparciem przekażą swoje dane
i podpiszą oświadczenia niezbędne do monitorowania udziału w osoby w Projekcie
w tym:
a) Zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające sytuację na rynku pracy,

b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
c) orzeczenie o niepełnosprawności.
12. W przypadku rezygnacji któregoś z UP istnieje możliwość uzupełnienia grupy o osobę z
listy rezerwowej.
§5
Formy wsparcia w ramach Projektu
1. Uczestnicy projektu w ramach Projektu otrzymają instrumenty i usługi rynku pracy
służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej
(obligatoryjne formy wsparcia):
a) identyfikację potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia
zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy – określenie
indywidualnej ścieżki wsparcia w Indywidualnym Planie Działania (IPD) każdego
uczestnika,
b) kompleksowy i indywidualny proces doradczy: zaplanowanie kariery zawodowej, w
tym podnoszenie lub uzupełnianie kompetencji i kwalifikacji zawodowych
c) kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zgodnego
z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby,
2. Kolejną formą wsparcia będzie udział w szkoleniach wg zidentyfikowanych wcześniej
potrzeb w zakresie:
1) Kurs spawania (24 osoby, 143 godz.) metodą 141 TIG (grupa materiałowa stal czarna i
nierdzewna) zakończony egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem uprawnienia –
książeczki spawacza i certyfikatu.
2) Kurs operator wózków specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem, żurawi
przenośnych i suwnic (30 osób, 151 godz.) zakończony egzaminami na 3 urządzenia,
z uprawnieniami wydanymi przez UDT.
3. Uczestnicy kursów otrzymają:
a) Zwrot kosztów dojazdu na kurs do wysokości ceny biletu transportu publicznego na
danej trasie
b) Stypendium szkoleniowe w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa
w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na
zasadach określonych w ww. ustawie. W ramach stypendium opłacone będą składki
na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz wypadkowe
c) W trakcie trwania kursów zostaną zapewnione przerwy kawowe, w tym drobne
przekąski oraz obiad (drugie danie i napój).
§6
Obowiązki Uczestnika Projektu
Uczestnik Projektu zakwalifikowany do udziału w Projekcie zobowiązany jest do:
1. Zawarcia z Projektodawcą umowy dotyczącej uczestnictwa w projekcie.

2. Aktywnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia, stosowania
się do zaleceń personelu projektu, aktywnego uczestnictwa w poszukiwaniu pracy, udawanie
się na proponowane rozmowy rekrutacyjne itp.
3. Każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez
złożenie podpisu na listach obecności.
4. Współpracy i stałego kontaktu z Personelem projektu, Doradcą Zawodowym,
Pośrednikiem Pracy.
5. Podjęcia proponowanej pracy.
6. Wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych, testów szkoleniowych, testów
psychologicznych i innych zalecanych do zdiagnozowania potencjału i poziomu UP oraz
stworzenia IPD.
7. Bieżącego informowania Projektodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego
dalszy udział w Projekcie.
8. Natychmiastowego informowania Projektodawcy o zmianie jakichkolwiek danych
osobowych i kontaktowych wpisanych w formularzu rekrutacyjnym oraz o zmianie swojej
sytuacji zawodowej, (np. podjęcie zatrudnienia).
9. Przystąpienia do przewidzianego w ramach projektu zewnętrznych egzaminów końcowych
(w przypadku szkoleń zawodowych).
10. Dostarczenia w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie danych
dotyczących statusu na rynku pracy oraz informacji na temat udziału w kształceniu lub
szkoleniu oraz uzyskaniu kwalifikacji lub nabyciu kompetencji.
11. Dostarczenia do 3 miesięcy od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie:
kopii umowy o pracę na min. 3m-ce i min. ½ etatu,
kopii umowy cywilnoprawnej na min. 3m-ce (o wartości min. 3xmin. wynagrodzenie),
zaświadczenia z CEiDG o podjęciu działalności gosp. + kopii dowodów opłacenia ZUS
przez min. 3m-ce.

