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Projekt „KIS Tarnobrzeg – włącz się od dziś” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminę 

Tarnobrzeg/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.08.01.00-18-

0082/16-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-
2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE   

„KIS Tarnobrzeg - włącz się od dziś” 

 

 

§1. OBJAŚNIENIE TERMINÓW 

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

 

Projekcie – oznacza to projekt pn. „KIS Tarnobrzeg - włącz się od dziś” współfinansowany  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII  

– Integracja społeczna; Działanie 8.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym realizowany przez Gminę Tarnobrzeg/Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Tarnobrzegu. 

Beneficjent - oznacza Gminę Tarnobrzeg/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu 

Grupie docelowej – oznacza to osoby: 

W wieku aktywności zawodowej, mieszkające na terenie miasta Tarnobrzega, korzystające  

ze wsparcia MOPR;  osoby, o których mowa w art. 1 ust.2 ustawy z dn. 13 czerwca 2003 r.  

o zatrudnieniu socjalnym; osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 

zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ze względu na: ubóstwo, 

bezrobocie, długotrwałą lub ciężką chorobę, bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych 

lub wielodzietnych, osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, dla których 

ustalono III profil pomocy. 

Dokumentach rekrutacyjnych – oznacza to dokumenty, o których mowa w §5pkt.10 

Regulaminu. 

Kandydacie/Kandydatce – oznacza to osobę zainteresowaną uczestnictwem w Projekcie. 

Uczestniku/Uczestniczce projektu – oznacza to osobę, która: 

1. spełnia kryteria grupy docelowej 

2. podpisała wszystkie dokumenty rekrutacyjne i udostępniła dane osobowe 

3. została zakwalifikowana do udziału w projekcie w oparciu o regulamin rekrutacji                     

Osobach lub rodzinach zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – oznacza 

to zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-

2020: 
 

a. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z Ustawą z dnia 

12 marca 2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy 

społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 Ustawy z dnia 

12 marca 2004r. o pomocy społecznej; 
 
b. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu 

socjalnym; 
 
c. osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu Ustawy z dnia                

27 sierpnia 1997 r rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

http://www.mopr.pl/
mailto:mopr@mopr.pl
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niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1886, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia 

psychicznego (Dz. U. z 2016r., poz. 546, z późn. zm.), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem 

lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia; 

 

d. osoby dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r.  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016r. poz.645, z późn.zm.),      
e. osoby korzystające z PO PŻ. 

 

PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

EFS – Europejski Fundusz Społeczny 

RPO WP 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014-2020.  

WUP – Wojewódzki Urząd Pracy  

Biuro Projektu – biuro projektu „KIS Tarnobrzeg – włącz się od dziś” zlokalizowane jest  

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg, 

pokój 102, tel.; 15 856 76 31.  

Dzień przystąpienia do Projektu – dzień podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie, 

przez osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie. 

INZ - Indywidualny Numer Zgłoszeniowy – numer nadany w momencie złożenia 

dokumentów rekrutacyjnych. 

Uczestnik Projektu (UP) – Osoba, która zostanie zakwalifikowana do udziału w projekcie 

zgodnie z  zasadami określonymi w niniejszym regulaminie i skorzysta ze wsparcia 

zaproponowanego w Projekcie. 

Staż – Oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych  

do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku  

pracy  z pracodawcą. 

Szkolenia/kursy zawodowe – grupowe i indywidualne dla Uczestników/czek Projektu, 

służące nabyciu, uzupełnieniu lub zmianie kwalifikacji zawodowych zgodnie z IPD oraz 

potrzebami i oczekiwaniami Uczestników/czek Projektu. 

Indywidualny Pan Działania (IPD) – plan działań, obejmujący opracowanie kompleksowej 

ścieżki wsparcia opracowany dla Uczestnika/czki Projektu dostosowany do jego/jej potrzeb 

oraz indywidualnej sytuacji na rynku pracy, przygotowany przez doradcę zawodowego. 

Stypendium – oznacza kwotę wypłaconą Uczestnikowi/czce Projektu w okresie odbywania 

stażu. 

Dodatek szkoleniowy – oznacza kwotę wypłaconą Uczestnikowi/czce Projektu w okresie 

odbywania szkolenia/kursu zawodowego. 

PAI - Program Aktywizacja i Integracja dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy, dla których ustalono III profil pomocy. 

Klub Integracji Społecznej (KIS) - to jednostka organizacyjna, której zasadniczym celem 

jest udzielenie indywidualnym osobom oraz członkom ich rodzin pomocy w odbudowaniu  

i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie  

do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania oraz w podniesieniu kwalifikacji 

zawodowych. 
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§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. 

2. Regulamin oraz formularze rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej oraz               

w Biurze Projektu. 

 

 
§3. INFORMACJE O PROJEKCIE 

 

1. Projekt pod nazwą „KIS Tarnobrzeg – włącz się od dziś” realizowany jest przez 

Gminę Tarnobrzeg/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. 

2. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 34 osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu miasta Tarnobrzega  

do 30.09.2018 roku. 

3. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie                          

w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg, pokój 102, tel.: 15 856 76 31  

Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od.7.30 do 15.30. 

4. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.  

5. Okres realizacji projektu: 01.04.2017 r. – 30.09.2018 r.  

6. Zakres wsparcia w ramach projektu dla osób lub rodzin korzystających z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 nie będzie powielał działań, które 

dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań 

towarzyszących. 

7. Dla Uczestników/czek Projektu zapewniamy w Biurze Projektu stanowisko 

komputerowe z dostępem do Internetu w celu tworzenia dokumentów aplikacyjnych 

(CV, list motywacyjny) oraz możliwość ich drukowania, w godzinach pracy Biura  

od 7:30-15:30. 

 
§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku aktywności zawodowej, mieszkające 

na terenie miasta Tarnobrzega, korzystają ze wsparcia MOPR, osoby, o których mowa 

w art. 1 ust.2 ustawy z dn. 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, osoby lub 

rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społ. zg. z ustawa z 12 marca 2004 r.  

o pomocy społ., ze względu na: ubóstwo, bezrobocie, długotrwałą lub ciężką chorobę, 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, osoby bezrobotne 

zakwalifikowane do III profilu pomocy. 

2. Kryterium kwalifikowane jest na podstawie danych zawartych w formularzu 

rekrutacyjnym składanym przez Kandydata/tkę przed przystąpieniem do Projektu. 

3. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona z zachowaniem zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn oraz założeń zawartych w niniejszym Regulaminie. 

Informacje dotyczące realizacji projektu, w tym dokumentacja projektowa, wyniki 

oraz terminy rekrutacji będą ogłaszane na stronie internetowej projektu: 

www.moprtarnobrzeg.naszaplacowka.pl/kis 

4. Przyjęcie dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem 

się do udziału w projekcie. 

5. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych w sumie 34 osoby (19 kobiet,                 

15 mężczyzn). 

http://www.mopr.pl/
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§ 5. PROCEDURA REKRUTACYJNA 

 

1. Planowany okres rekrutacji: maj – czerwiec 2017, I edycja PAI – czerwiec 2017r. II 

edycja PAI lipiec 2018r.  

2. Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o Regulamin, za pomocą Formularzy 

rekrutacyjnych. 

3. Personel projektu jest odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu rekrutacji oraz 

dokonanie wyboru Uczestników/czek Projektu. 

4. Rekrutacja składa się z następujących etapów: 

a) Publikacja formularzy rekrutacyjnych: Formularze rekrutacyjne są opublikowane 

na stronie internetowej projektu www.moprtarnobrzeg.naszaplacowka.pl/kis 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. Dokumenty będą również 

dostępne w wersji papierowej w Biurze Projektu. 

b) Przyjmowanie zgłoszeń: Kandydaci/tki będą składać wypełnione dokumenty 

rekrutacyjne w Biurze  Projektu lub pocztą.   

c) Ocena nadesłanych zgłoszeń: oceny nadesłanych zgłoszeń dokona Personel Projektu. 

Ocena zgłoszeń podzielona będzie na dwa etapy: 

 

 Weryfikacja formalna – sprawdzenie kompletności i poprawności wypełniania 

dokumentów rekrutacyjnych. Weryfikacja spełniania kryteriów formalnych:  

 zamieszkiwanie na terenie Tarnobrzega 

 korzystanie ze wsparcia MOPR 

 osoby, o których mowa w art. 1 ust.2 ustawy z dn. 13 czerwiec 2003 r.  

o zatrudnieniu socjalnym  

 osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie  

z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

  ze względu na: ubóstwo, bezrobocie, długotrwałą lub ciężką chorobę, 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 

wielodzietnych 

 

 Ocena merytoryczna – sprawdzenie spełniania przez Kandydatów/tki kryteriów 

merytorycznych na postawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu rodzinnego wywiadu 

środowiskowego. Preferowane będą osoby korzystające z POPŻ.  

Kryteria merytoryczne: 

 okres pozostawania bez zatrudnienia od 1 do 2 lat – 1 pkt, 

 okres pozostawania bez zatrudnienia od 2 do 3 lat – 3 pkt 

 okres pozostawania bez zatrudnienia powyżej 3 lat – 5 pkt  

 niskie/zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe – 2 pkt. 

 brak doświadczenia zawodowego – 2 pkt, 

 wykształcenie podstawowe ISCED 1- 5 pkt. 

 wykształcenie gimnazjalne ISCED 2- 3 pkt. 

 wykształcenie ponadgimnazjalne ISCED 3- 1pkt. 

 osoby korzystające z PO PŻ – 2 pkt 

 brak motywacji – 2 pkt 

 

http://www.mopr.pl/
mailto:mopr@mopr.pl
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 Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych wraz z listą rezerwową – w wyniku 

przeprowadzonej oceny zostanie przygotowana lista zakwalifikowanych 

Uczestników/czek Projektu. Przygotowana zostanie również lista rezerwowa. 

Kandydaci/tki z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowani do udziału  

w projekcie, zgodnie z zajmowanym miejscem na liście, w przypadku rezygnacji lub 

skreślenia z listy Uczestnika/czki osoby pierwotnie przyjętej do projektu. Listy 

zakwalifikowanych Uczestników/czek oraz lista rezerwowa będą dostępne w Biurze 

projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. O kolejności  

na listach decyduje suma uzyskanych punktów oraz kolejność zgłoszeń w przypadku 

osób o identycznej sumie punktów. 

 

6. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w projekcie zostanie 

zakwalifikowanych 34 osoby, w tym 19 kobiet i 15 mężczyzn. 

7. Beneficjent zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników/Uczestniczek 

Projektu, aby możliwe było zrealizowanie wskaźników określonych we wniosku                                     

o dofinansowanie Projektu.  

8. Beneficjent zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rekrutacji lub wyznaczenia 

kolejnego naboru Kandydatów/tek, aż do czasu zakwalifikowania grupy spełniającej 

wartości założone dla grupy Uczestników/czek Projektu. 

9. Od wyników rekrutacji nie przysługuje odwołanie. 

10  Dokumentację zgłoszeniową stanowi: 

 Formularz rekrutacyjny do projektu – załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji  

i uczestnictwa w projekcie „KIS Tarnobrzeg – włącz się od dziś”; 

 Oświadczenia - Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego do projektu „KIS 

Tarnobrzeg – włącz się od dziś” 

 

 
§ 6. FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 

 

1. W ramach projektu „KIS Tarnobrzeg – włącz się od dziś”  przewidziano następujące 

formy wsparcia: 

 

a) Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (IPD) - dla 20 Uczestników/czek 

Projektu – obejmą przeprowadzenie pogłębionego wywiadu dotyczącego 

zainteresowań, dotychczasowej ścieżki kariery i predyspozycji osób do wykonywania 

określonego zawodu oraz poprawę funkcjonowania na rynku pracy. Wsparcie 

indywidualne w wymiarze 5h dla każdego Uczestnika/czki Projektu.  

b) Trening kompetencji społecznych – dla 20 Uczestników/czek Projektu (2 grupy po 

10 osób), działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby umiejętności 

uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, pełnienia ról społecznych w miejscu 

pracy. Zaplanowano warsztaty z III bloków tematycznych: I Blok - radzenie sobie  

ze stresem, odnalezienie się w nowej sytuacji, wzrost samooceny, motywowanie  

i pobudzanie do działania - łączny czas 10h zegarowych - 2 dni/1 grupa; II Blok 

Socjoterapia – zdobycie nowych umiejętności społecznych poprzez pracę w grupie, 

odreagowanie negatywnych myśli, korekta negatywnego sposobu myślenia 6h 

zegarowych – 1 dzień/1 grupa, III Blok prawny – 4h zegarowe/1 grupa. 

 

 

http://www.mopr.pl/
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c) Reintegracja zawodowa – kursy zawodowe - dla 20 Uczestników/czek Projektu  

w celu zwiększenia umiejętności zawodowych, na podstawie wypracowanych IPD, 

dobrane do potrzeb, oczekiwań i zapotrzebowania na rynku pracy. W przypadku 

szkoleń zawodowych, każdy z Uczestników/czek Projektu może ubiegać się o zwrot 

kosztów dojazdu do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Ponadto 

Uczestnicy/czki szkoleń są uprawnieni do otrzymania stypendium szkoleniowego  

za potwierdzone uczestnictwo w każdej godzinie kursu zawodowego w kwocie 6,64 zł 

brutto brutto. Stypendium nie przysługuje za nieusprawiedliwione godziny 

nieobecności na szkoleniu zawodowym. Dodatek naliczany jest po zakończeniu kursu 

zawodowego. Warunkiem otrzymania dodatku będzie uzyskanie min. 80% frekwencji 

na szkoleniu zawodowym. Uczestnikowi/czce Projektu w związku z uczestnictwem  

w kursach zawodowych przysługuje zwrot kosztów dojazdu oraz badań lekarskich.  

 

d) Reintegracja zawodowa – staże – 20 Uczestników/czek Projektu zostanie 

skierowanych na staż trwający 5 miesięcy. Staż realizowany będzie zgodnie  

z potrzebami Uczestników/czek oraz rynku pracy. Staże organizowane będą poprzez 

nawiązanie współpracy Beneficjenta Projektu z pracodawcami oraz 

Uczestnikami/czkami Projektu z Pracodawcą. Staż finansowany jest przez 

Beneficjenta Projektu, staże będą odbywały się na podstawie umów stażowych 

zawieranych na 5 miesięcy. Szczegóły realizacji stażu określa umowa stażowa 

podpisywana pomiędzy Beneficjentem projektu a pracodawcą i Uczestnikiem/czką 

Projektu. Uczestnikom/czkom Projektu przysługuje stypendium stażowe za udział  

w stażu zawodowym w wysokości max. 1850 zł brutto brutto za każdy miesiąc. Za dni 

nieusprawiedliwione stypendium nie przysługuje. Uczestnikom/czkom Projektu 

przysługuje urlop w wymiarze 2 dni za każdy pełny przepracowany miesiąc. Urlop 

należy wykorzystać przez zakończeniem realizacji stażu. W przypadku 

niewykorzystania należnego urlopu nie będzie wypłacany ekwiwalent pieniężny. 

Uczestnikowi/czce Projektu w związku z uczestnictwem w stażach przysługuje zwrot 

kosztów dojazdu oraz badań lekarskich. 

Podmiotowi przyjmującemu na staż przysługuje dodatek do wynagrodzenia opiekuna 

stażysty.  

 

e) Program Aktywizacja i Integracja (PAI) – dla 14 osób zarejestrowanych  

w Powiatowym Urzędzie Pracy, dla których ustalono III profil pomocy, zaplanowano 

zajęcia warsztatowe m.in.: BLOK Integracja: komunikacja interpersonalna - 10h, 

socjoterapia – 6h, prozdrowotny styl życia 2h, pasje i talenty 8h, spotkanie 

integracyjne 8h, promocja wolontariatu 3h, alternatywne formy spędzania czasu 

wolnego 3h, warsztaty poszukiwania pracy obejmujące autoprezentację, sporządzanie 

dokumentów, poszukiwanie pracy przez Internet (30h) i indywidualne konsultacje  

z doradcą zawodowym (10h) łącznie 80h. Blok Aktywizacja – wsparcie polegające  

na pracach społecznie-użytecznych w ilości 10h/tydzień, przez 2 miesiące, łącznie 80h 

na 1 osobę. Zaplanowano wynagrodzenie w kwocie 8,10 zł brutto brutto za godzinę. 

f) Warunkiem otrzymania zaświadczeń o ukończeniu PAI jest uczestnictwo  

w szkoleniach z absencją nieprzekraczającą 30 % godzin zegarowych. 
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§ 7. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

1. Uczestnik/czka zobowiązani są do: 

 

a) Udostępnienia swoich danych osobowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji 

projektu oraz natychmiastowego informowania Personelu Projektu o każdorazowej 

zmianie danych kontaktowych (numer telefonu, adres do korespondencji) sytuacji 

zawodowej, rodzinnej i zdrowotnej oraz innych zdarzeniach mogących zakłócić lub 

uniemożliwić dalsze uczestnictwo w projekcie. 

b) Uczestnictwa w zaplanowanych w ramach projektu formach wsparcia dostosowanych 

do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Na podstawie informacji zawartych                          

w rodzinnym wywiadzie środowiskowym zdiagnozowane zostaną problemy                         

i oczekiwania Uczestnika/czki względem udziału w projekcie, tym samym 

zaproponowane zostaną odpowiednie formy wsparcia. 

c) Zawarcia kontraktu socjalnego,  który jest warunkiem przystąpienia do Projektu. 

d) Potwierdzania obecności uczestnictwa w formach wsparcia własnoręcznym podpisem 

na liście obecności, kartach pracy. W przypadku spodziewanej nieobecności lub 

nieobecności z powodów niezależnych od Uczestnika/czki lub działania tzw. siły 

wyższej powiadomić telefonicznie Personel Projektu oraz przedłożyć 

usprawiedliwienie na okoliczność nieobecności w formie pisemnej w terminie do 2 

dni od zaistnienia okoliczności; 

e) Przestrzegania ustalonego czasu trwania przewidzianych w ramach Projektu form 

wsparcia; 

f) Przekazywania danych dotyczących swojej sytuacji po zakończeniu udziału                          

w Projekcie potrzebne do wyliczenia wskaźników rezultatu projektu, tj.  

do 4 tygodni od zakończenia udziału w Projekcie;  

g) Poddania się czynnościom kontrolnym prowadzonym przez uprawnione podmioty   

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 

Ministerstwo Finansów, Urząd skarbowy, urząd kontroli skarbowej, najwyższa izba 

kontroli; 

h) Przestrzegania ogólnych zasad współżycia społecznego; 

i) Podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do zbioru 

Centralnego Systemu Teleinformatycznego wpierającego realizację Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; 

j) Dostarczenia dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia (na podstawie 

stosunku pracy, stosunku cywilno-prawnego), w okresie do 3 miesięcy po 

zakończeniu udziału w projekcie; 

k) Udzielania niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji 

Projektu; 

  

2. Uczestnik/czka Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez 

ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych 

powodów wynikających z działania siły wyższej, z ważnych przyczyn osobistych 

(losowych), przyczyn natury zdrowotnej uniemożliwiających dalsze korzystanie  

ze wsparcia przewidzianego w projekcie. 

3. Rezygnacja z udziału w Projekcie wymaga zgłoszenia w formie pisemnego 

oświadczenia o przyczynie rezygnacji w terminie do 3 dni roboczych od momentu 
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zaistnienia przyczyn powodujących konieczność przerwania udziału w Projekcie.  

Do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające powyższe. 

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie z naruszeniem pkt.2 i 3 oraz 

wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a 

do zwrotu poniesionych kosztów jego/jej uczestnictwa w Projekcie  w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. 

5. Prawa i obowiązki Uczestnika/czki Projektu wynikające kontraktu socjalnego nie 

mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich. 

 

 

§ 8. ZASADY WYKLUCZENIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu podlega wykluczeniu z uczestnictwa w Projekcie 

(skreśleniu z listy Uczestników Projektu) w przypadku: 

 

a) naruszenia postanowień Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.                       

„KIS Tarnobrzeg – włącz się od dziś”; 

b) podania fałszywych informacji w dokumentacji projektowej; 

c) nieprzestrzegania zasad uczestnictwa zawartych w kontrakcie socjalnym. 

 

2. Wykluczenie z uczestnictwa w Projekcie, o którym mowa w pkt.1, skuteczne jest  

od dnia dokonania oceny realizacji kontraktu socjalnego. 

 

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent zastrzega sobie prawo wniesienia zmian 

do niniejszego regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień. Zmiana 

regulaminu obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Projektu.  

2. Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany Wytycznych lub innych 

dokumentów programowych dotyczących realizacji Projektu. 

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian w niniejszym 

regulaminie, w przypadku gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków 

realizacji umowy o dofinansowanie Projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy                       

w Rzeszowie, a także w przypadku pisemnych zaleceń wprowadzenia określonych 

zmian ze strony WUP w Rzeszowie, bądź innych organów lub instytucji 

uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu. 

4. Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania 

umowy o dofinansowanie z WUP w Rzeszowie. 

5. W przypadku, o którym mowa w punktach 1,2,3,4 Uczestnikom/czkom nie 

przysługuje żadne roszczenie wobec Beneficjenta. 

6. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego regulaminu należy do Beneficjenta. 

7. W sprawach spornych decyzje podejmuje Beneficjent Projektu. 

8. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych                

i wytycznych dotyczących realizacji Działania 8.1 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
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Załączniki do  regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „KIS Tarnobrzeg – włącz się 

od dziś”: 

 Formularz rekrutacyjny - załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie. 

 Oświadczenia – załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego projektu.  

 Oświadczenie Kandydata/Kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych – załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie. 

 Oświadczenie Kandydata/Kandydatki o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie 

wizerunku - załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.  

 Karta oceny formalno-merytorycznej Formularza rekrutacyjnego – załącznik nr 

4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

 Deklaracja Uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 5. 
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