Projekt pn. „Nowa jakość życia- aktywizacja społeczno- zawodowa”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie „Nowa jakość życia – aktywizacja społeczno-zawodowa”
§1
Postanowienia ogólne
1. Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” w partnerstwie z Gminą Miasta
Pionki/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pionkach realizuje projekt pt. „Nowa jakość życia –
aktywizacja społeczno-zawodowa”, nr RPMA.09.01.00-14-d476/19. Projekt realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
IX, Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społecznozawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa.
3. Zasięg terytorialny Projektu – projekt obejmuje swym zasięgiem obszar subregionu radomskiego,
rozumianego jako powiaty: M. Radom, radomski, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, szydłowiecki,
zwoleński.
4. Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.08.2022.
5. Niniejszy Regulamin określa kryteria rekrutacji Uczestników projektu oraz uczestnictwa w projekcie.

§2
Definicje
Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają:
1. Projekt – projekt „Nowa jakość życia – aktywizacja społeczno-zawodowa”, realizowany przez
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” w partnerstwie z Gminą Miasta
Pionki/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pionkach.
2. Instytucja Pośrednicząca - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.
3. Realizator projektu – Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” (Lider), Gmina
Miasta Pionki/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach (Partner).
4. Kandydat/ka – osoba powyżej 18 roku życia oddalona od rynku pracy, niezatrudniona zamieszkująca
(w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na terenie subregionu radomskiego (powiaty: M. Radom,
radomski, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, szydłowiecki, zwoleński), korzystająca ze
świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikująca się do objęcia taką pomocą, doświadczająca
wielokrotnego wykluczenia (min. 2 przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej), w tym
w szczególności wpisująca się w jedną z poniższych kategorii:
- kobieta,
- osoba z niepełnosprawnościami,
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- osoba bierna zawodowo,
- osoba korzystająca z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ).
5. Uczestnik/czka projektu – Kandydat/ka, który/a zostanie zakwalifikowany/a do Projektu, zgodnie z
zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie rekrutacji do projektu.
6. Osoba bezrobotna - za osobę bezrobotną uznaje się osobę pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia
pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia.
7. Osoba bierna zawodowo - Za osobę bierną zawodowo uznaje się osobę, która w danej chwili nie
tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna).
8. Dzień przystąpienia do Projektu – dzień udziału Uczestnika/czki projektu w pierwszej formie
wsparcia przewidzianej dla niego/niej w ramach projektu.
9. Dokumenty rekrutacyjne – komplet dokumentów, który należy złożyć w Biurze Projektu w terminie
określonym przez Realizatorów projektu, obejmujące Formularz rekrutacyjny wraz z niezbędnymi
oświadczeniami/zaświadczeniami potwierdzającymi status danej osoby na rynku pracy oraz inne
warunki uprawniające do udziału danej osoby w projekcie.
10. Komisja Rekrutacyjna – zespół oceniający Dokumenty rekrutacyjne do Projektu i dokonujący
kwalifikacji Kandydatów/ek na Uczestników/czki projektu.
11. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
•

•
•
•
•
•

•
•

osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12
marca 2004 r. 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 2004 r. o pomocy społecznej;
osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny
przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w
ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i
przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach
nieletnich;
osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach
socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe;
osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością 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 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze edukacji;
członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile
co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z
niepełnosprawnością;
osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
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•
•
•

osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji
programów operacyjnych na lata 2014-2020;
osoby odbywające kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego;
osoby korzystające z PO PŻ;

12. Osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia
wsparciem pomocy społecznej, spełniające co najmniej dwie z przesłanek określonych w art. 7
ustawy o pomocy społecznej, czyli objęte pomocą społeczną z powodu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ubóstwa;
sieroctwa;
bezdomności;
bezrobocia;
niepełnosprawności;
długotrwałej lub ciężkiej choroby;
przemocy w rodzinie;
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczowychowawcze;
trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
alkoholizmu lub narkomanii;
zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
klęski żywiołowej lub ekologicznej;

§3
Uczestnik/czka projektu
1. Uczestnikiem/czką projektu może zostać osoba powyżej 18 roku życia oddalona od rynku pracy,
niezatrudniona, zamieszkująca (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na terenie subregionu
radomskiego (powiaty: M. Radom, radomski, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski,
szydłowiecki, zwoleński), korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikująca się do
objęcia taką pomocą, doświadczająca wielokrotnego wykluczenia (min. 2 przesłanki określone w art.
7 ustawy o pomocy społecznej), w tym w szczególności wpisująca się w jedną z poniższych kategorii:
- kobieta,
- osoba z niepełnosprawnościami,
- osoba bierna zawodowo,
- osoba korzystająca z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ).
2. Na etapie rekrutacji do projektu Kandydat/tka określa swój status na rynku pracy. Do udziału w
projekcie mogą zostać zakwalifikowane osoby posiadające status osoby bezrobotnej (zarejestrowanej
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lub niezarejestrowanej w ewidencji urzędów pracy) lub osoby biernej zawodowo. Z udziału w
projekcie wykluczone są osoby pracujące.
3. Uczestnikiem/czką projektu nie może zostać osoba, która jednocześnie bierze udział w innym
projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, którego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa, a przewidziane w nim formy
wsparcia są tożsame z działaniami oferowanymi w ramach niniejszego projektu.
4. Wykluczone z udziału w projekcie są osoby, które korzystały ze wsparcia w projektach realizowanych
w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w
poprzedniej edycji (w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19).

§4
Dokumenty rekrutacyjne
Dokumenty rekrutacyjne składają się z następujących elementów:
1. Formularz rekrutacyjny do projektu wraz z załącznikami, które należy przygotować w formie
elektronicznej lub wypełnić odręcznie, pismem czytelnym i przedłożyć w formie papierowej do Biura
projektu wraz z czytelnym podpisem Kandydata/ki do projektu.
2. Załączniki do Formularza rekrutacyjnego:
•

Zaświadczenie z Urzędu Pracy (dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy) wraz
ze wskazaniem okresu, w jakim dana osoba jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna;

•

Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status osoby bezrobotnej lub
biernej zawodowo (dotyczy osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy oraz
osób posiadających status biernych zawodowo - zaświadczenie może zostać złożone wraz z
Formularzem rekrutacyjnym lub przekazane na dalszym etapie rekrutacji, jednak nie później niż w
dniu otrzymania pierwszej formy wsparcia w ramach projektu);

•

Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia (dotyczy osób z
niepełnosprawnościami);

•

Oświadczenie uczestnika Projektu w sprawie przetwarzania danych osobowych w celu realizacji
Projektu „Nowa jakość życia- aktywizacja społeczno- zawodowa”;

Wzór Formularza rekrutacyjnego wraz ze wzorami niezbędnych załączników stanowi załącznik do niniejszego
Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

§5
Rekrutacja uczestników/czek projektu
I. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych.
1. Proces rekrutacji będzie trwać w okresie 01.01.2021 – 31.05.2021.
2. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego do Projektu i
dostarczenie go wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w wyznaczonym terminie do Biura
Projektu.
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3. Kandydaci/tki zobowiązani/e są do złożenia prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza
rekrutacyjnego (wypełnionego w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie) wraz z wymaganymi
załącznikami.
4. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w Biurze projektu, zarówno w siedzibie Lidera
(Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom), jak
też w siedzibie Partnera (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5, 26-670
Pionki).
5. Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście w Biurze projektu lub za pośrednictwem poczty
tradycyjnej na adres Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, ul. Żeromskiego 51,
26-600 Radom.
6. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie rekrutacji, określonym w § 5, pkt. 1, nie będą podlegać
rozpatrzeniu.

II. Kwalifikacja Kandydatów/ek do projektu:
1. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 60 osób powyżej 18 roku życia oddalonych od rynku pracy,
niezatrudnionych, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do
objęcia taką pomocą, doświadczających wielokrotnego wykluczenia (min. 2 przesłanki określone w
art. 7 ustawy o pomocy społecznej). Wsparcie w ramach projektu kierowane będzie szczególnie do
osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, czyli:
• Kobiet (45 Uczestniczek projektu);
• Osób biernych zawodowo (5 Uczestników/czek projektu);
• Osób z niepełnosprawnością (10 Uczestników/czek projektu)
• Osób korzystających z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ);
2. Przynależność do jednej lub większej liczby kategorii osób znajdujących się w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy pozwala na przyznanie danemu/nej Kandydatowi/tce dodatkowych punktów
w ramach postępowania rekrutacyjnego. Za przynależność do danej kategorii osób wskazanych w pkt.
1 Komisja Rekrutacyjna przyznaje:
• Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – 15 pkt;
• Osoby z Niepełnosprawnością – 15 pkt
• Kobiety – 15 pkt;
• Osoby bierne zawodowo – 5 pkt
3. Wykluczone z udziału w projekcie są osoby, które korzystały ze wsparcia w projektach realizowanych
w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w
poprzedniej edycji (w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19).
4. W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby Uczestników/czek
projektu, Realizator projektu zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu składania
Formularzy rekrutacyjnych.
5. W procesie rekrutacji powstaną listy podstawowe i rezerwowe.
6. Osoby z listy rezerwowej będą mogły wziąć udział w projekcie w przypadku zakończenia lub
przerwania udziału w projekcie przez dotychczasowego Uczestnika/czkę, z zastrzeżeniem, że osoba
wchodząca z listy rezerwowej będzie mogła skorzystać z form wsparcia, których nie wykorzystała
osoba odchodząca z projektu.
7. Informacja o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie przekazana zostanie drogą telefoniczną.
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§6
Zakres wsparcia
Realizator projektu przewiduje realizację kilku form wsparcia adresowanych do Uczestników/czek projektu,
na podstawie ścieżki reintegracyjnej, stworzonej indywidualnie dla każdego Uczestnika/czki Projektu:
• Diagnoza indywidualnych potrzeb uczestników/czek projektu w tym opracowanie Indywidualnego Planu
Działania i zawarcie oraz realizacja kontraktu socjalnego/dokumentu analogicznego do kontraktu
socjalnego - dla 100% Uczestników/czek Projektu. W ramach działania zaplanowano spotkania z
psychologiem, doradcą zawodowym oraz Specjalistami z zakresu animacji i aktywizacji społecznej.
• Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – realizowany w grupach trening przeznaczony dla wszystkich
Uczestników/czek projektu. Trening prowadzony będzie w formie czterech, czterogodzinnych spotkań
grupowych, w miejscu i czasie określonym przez Realizatora. W ramach projektu przeprowadzone zostaną
w sumie 64 godziny warsztatów z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych.
• Poradnictwo specjalistyczne dla Uczestników/czek projektu. W ramach projektu zaplanowano realizację
indywidualnego poradnictwa specjalistycznego w zakresie zagadnień prawnych, psychologicznych,
pedagogicznych, mediacyjnych oraz terapii uzależnień. W ramach projektu zaplanowano łącznie 840
godzin poradnictwa, realizowanego na rzecz Uczestników/czek projektu w zależności od zgłoszonego lub
zdiagnozowanego zapotrzebowania.
• Indywidualny trening pracy – wszyscy Uczestnicy/czki Projektu objęci zostaną wsparciem w postaci
indywidualnego treningu pracy (średnio 3 godziny/miesiąc), prowadzonego przez cały okres realizacji
projektu. Spotkania z Trenerami Pracy będą miały charakter indywidualny i prowadzone będą w siedzibie
Realizatorów projektu lub w lokalnym OPS, właściwym dla miejsca zamieszkania Uczestnika/czki
projektu.
• Grupowy trening pracy – działania przewidywane dla wszystkich Uczestników/czek projektu, realizowane
w formie 2 - dniowych warsztatów grupowych (4 grupy warsztatowe, łącznie 16 godzin warsztatowych dla
każdej grupy).
• Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych – działanie
przewidywane dla części Uczestników/czek projektu, na podstawie przeprowadzonej diagnozy i wskazań
do realizacji danego szkolenia określonych w Indywidualnym Planie Działania. Kierunek szkolenia
zostanie określony zgodne z predyspozycjami danej osoby oraz zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy.
• Staże przygotowujące do podjęcia zatrudnienia - działanie przewidywane dla części Uczestników/czek
projektu, na podstawie przeprowadzonej diagnozy i wskazań do realizacji stażu zawodowego określonych
w Indywidualnym Planie Działania. Okres trwania stażu zawodowego w ramach projektu wynosi 3
miesiące.
• Wizyta studyjna do Podmiotu Ekonomii Społecznej – działania przewidziane dla 18 Uczestników/czek
projektu, którego celem będzie zwiększenie aktywności oraz motywacji Uczestników/czek projektu oraz
poprawa funkcjonowania osób wykluczonych społecznie.
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§7
Organizacja usług
1. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
2. Usługi w ramach projektu realizowane będą na terenie subregionu radomskiego, w miejscach i w
godzinach dostosowanych do potrzeb Uczestników/czek projektu.
3. Podczas zajęć Uczestnicy/czki projektu otrzymują materiały szkoleniowe i dydaktyczne
przygotowane przez Realizatorów projektu lub przez zewnętrzne instytucje szkoleniowe działające na
ich zlecenie.
4. Uczestnikom/czkom Projektu przysługuje stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach
podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Wysokość stypendium szkoleniowego jest
uzależniona od czasu realizacji szkolenia na danym kierunku, określonym w Indywidualnym Planie
Działania. Stypendium szkoleniowe wypłacane jest po zakończeniu szkolenia przez danego
Uczestnika/czkę projektu.
5. Uczestnikom/czkom Projektu przysługuje stypendium stażowe za udział w stażach zawodowych
organizowanych w ramach projektu. Stypendium stażowe wypłacane jest za dany miesiąc realizacji
stażu zawodowego na zakończenie danego miesiąca.
6. Uczestnicy mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia podnoszące kwalifikacje
zawodowe i staże zawodowe realizowane poza miejscem zamieszkania. Dojazd jest kosztem
kwalifikowalnym jeżeli wsparcie realizowane jest w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania
Uczestnika/czki projektu. Uczestnik/czka projektu otrzymuje wówczas zwrot kosztów dojazdu od
miejsca zamieszkania do miejsca realizacji zajęć/stażu. Refundacja kosztów dojazdu jest możliwa na
podstawie biletów z jednego dnia szkolenia lub stażu (udokumentowanie przejazdu w obie strony)
oraz listy obecności. W przypadku przejazdu samochodem prywatnym (własnym lub użyczonym)
refundacja wydatków związanych z przejazdem następuje do wysokości ceny biletu transportu
publicznego na trasie od miejsca zamieszkania do miejscowości realizacji zajęć/stażu po
przedstawieniu przez Uczestnika/czkę projektu stosownego oświadczenia, w którym powinien
wskazać numer rejestracyjny samochodu własnego lub użytkowanego oraz zaświadczenia
przewoźnika o wysokości ceny biletu na danej trasie lub wydruku aktualnego cennika przejazdów na
danej trasie, dostępnego na stronach internetowych przewoźnika. W sytuacji, jeżeli Uczestnik/czka
nie może przyjeżdżać na szkolenie publicznym środkiem transportu ani samochodem (np. nie ma
prawa jazdy) może być dowożony przez osobę trzecią. Do w/w dokumentów niezbędnych do
rozliczania przyjazdu na szkolenie samochodem, należy sporządzić oświadczenie osoby trzeciej
realizującej dowóz Uczestnika/czki na szkolenie lub staż realizowane w ramach projektu.
7. Uczestnikom/czkom projektu przysługuje maksymalnie 20% nieobecności w trakcie zajęć grupowych.
W przypadku nieobecności uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego odrobienia opuszczonych
zajęć lub, jeśli to możliwe, z inną grupą. Obowiązkowe 80% obecności na zajęciach jest warunkiem
niezbędnym do uznania danej formy wsparcia (warsztaty, szkolenie) za zrealizowaną zgodnie z
założeniami. W przypadku przekroczenia możliwego limitu nieobecności na zajęciach grupowych
dana osoba może zostać skreślona z listy uczestników projektu.
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§8
Zasady monitoringu Uczestników/czek
1. Uczestnicy/Uczestniczki zobowiązani/ne są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na
zajęciach. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na Liście obecności lub innym
dokumencie wskazanym przez Realizatora projektu. Potwierdzenie obecności jest jednocześnie
podstawą do wydania wyżywienia/zwrotu kosztów dojazdu, jeżeli jest to forma przewidziana na
danym etapie projektu.
2. Uczestnicy/czki zobowiązani/ne są do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w
projekcie.
3. Uczestnicy/czki zobowiązani/ne są do udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez
Realizatorów projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
Programów Unijnych.

§9
Obowiązki Uczestników/czek
1. Przestrzeganie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowa jakość życia – aktywizacja
społeczno-zawodowa”.
2. Uczestnicy/czki zobowiązani/ne są do zachowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego,
zgodnego z ogólnymi normami moralnymi i etycznymi w stosunku do trenerów, osób realizujących
projekt i innych Uczestników/czek projektu.
3. Uczestnicy/czki zobowiązani/ne są do informowania Realizatora projektu o ewentualnych zmianach
swojej sytuacji zawodowej (np. podjęcie zatrudnienia, uczestnictwo w innym kursie/szkoleniu) po
opuszczeniu projektu.
4. Uczestnicy/czki zobowiązani/ne są w terminie do 4 tygodni od dnia zakończenia udziału w projekcie
przekazać Realizatorom projektu dane dotyczące ich sytuacji społecznej i zawodowej po zakończeniu
udziału w projekcie.
5. Uczestnicy/czki zobowiązani/ne są do dostarczenia Realizatorom projektu w terminie 7 dni
kalendarzowych dokumentów potwierdzających dokonanie postępu w procesie aktywizacji społeczno
– zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia lub dokumentów potwierdzających dalszą
aktywizację za okres 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie (np. opinia wystawiona przez
psychologa/doradcę/terapeutę, zaświadczenie z instytucji tj. OPS, poradnia psychologiczna,
zawodowa, instytucji szkoleniowej, zaświadczenie o podjęciu nauki, zaświadczenie o zarejestrowaniu
się w PUP).

6. Uczestnicy/czki zobowiązani/ne są do dostarczenia Realizatorom projektu w terminie 7 dni
kalendarzowych dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia w trakcie udziału w projekcie
jak i do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie (kopia umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej, kopia wpisu do CEiDG lub KRS potwierdzające rozpoczęcie działalności
gospodarczej).
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§ 10
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie
1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia dostarczonego Realizatorowi projektu.
2. Realizator dopuszcza rezygnację z udziału w wsparciu w trakcie jej trwania tylko w przypadkach
zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Uczestnika/czki, uniemożliwiających dalszy udział we
wsparciu oferowanym w ramach projektu.
3. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn
natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestnika w
momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
4. Realizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/czki z listy uczestników projektu w
przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego w
szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego Uczestnika/czki, trenera,
doradcy lub pracownika projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu.
5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/czki z listy osób zakwalifikowanych do udziału w
projekcie, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

§ 11
Postanowienia końcowe
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Realizatora projektu.
2. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w w/w Regulaminie, o czym
informuje niezwłocznie Uczestników projektu, jednakże wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Ostateczna interpretacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowa jakość życia –
aktywizacja społeczno-zawodowa” należy do Realizatora projektu, w oparciu o zapisy Wniosku o
dofinansowanie oraz dokumentów programowych i wytycznych związanych z realizacją projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i obowiązuje w całym okresie realizacji
projektu.
Załączniki:
Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 2. Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu w sprawie przetwarzania danych osobowych
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Załącznik nr 1

FORMULARZ REKRUTACYJNY
w ramach projektu
„Nowa jakość życia - aktywizacja społeczno-zawodowa”
Projekt pt. „Nowa jakość życia - aktywizacja społeczno-zawodowa” (NR RPMA.09.01.00-14-d476/19), współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Stowarzyszenie „Radomskie Centrum
Przedsiębiorczości” w partnerstwie z Gminą Miasta Pionki/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pionkach, w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX:
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Uwaga: Wymagane jest wypełnienie wszystkich białych pól i/lub zaznaczenie znakiem „x” właściwej odpowiedzi.
Formularz zgłoszeniowy należy opatrzyć czytelnym podpisem w wyznaczonym miejscu. Formularz należy wypełnić
czytelnie, DRUKOWANYMI literami.
UWAGA: Wnioski niekompletne będą odrzucane z przyczyn formalnych

Dane osobowe Kandydata/ ki na Uczestnika/Uczestniczkę Projektu
1. Imię (imiona) i
nazwisko
2. PESEL

3. Data urodzenia

4. Miejsce
urodzenia
Kobieta Mężczyzna 

5. Płeć

6. Wiek

…………….. lat

Kraj:
Województwo:
Powiat:
7. Adres
zamieszkania1

Gmina:
Miejscowość:
Miasto

Obszar:
Ulica:

 Wieś
nr budynku

nr lokalu

Kod pocztowy:
8. Telefon
kontaktowy
9. E-mail
ISCED 0 – Niższe niż podstawowe (Brak formalnego wykształcenia) 
10.
Wykształcenie

ISCED 1 - Podstawowe (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej) 
ISCED 2 - Gimnazjalne (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej) 

Należy podać miejsce zamieszkania, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tj. miejscowość, w której przebywa się z zamiarem stałego pobytu. Adres
ten powinien umożliwić kontakt w przypadku zakwalifikowania do projektu.
1
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ISCED 3 – Ponadgimnazjalne (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub
zasadniczej szkoły zawodowej) 
ISCED 4 - Policealne (Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie
szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym) 
ISCED 5 – 8 - Wyższe (Pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym) 
 osoba bezrobotna2 zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy3 – osoba pozostająca bez pracy,
gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia.
W tym: długotrwale bezrobotna4
11. Status na
rynku pracy w
chwili
przystąpienia do
projektu

 TAK

NIE

 osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy5 – osoba pozostająca bez
pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia.
W tym: długotrwale bezrobotna

 TAK

NIE

 osoba bierna zawodowo - osoba która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie
pracuje i nie jest bezrobotna).6
- w tym osoba uczącą się lub korzystająca z kształcenia TAK

NIE

2

Za osobę bezrobotną uznaje się osobę 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. Powyższa 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.
3
W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy na etapie rekrutacji niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia z
właściwego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w dniu jego wydania. Zaświadczenie uznaje się za ważne przez okres 30 dni od dnia
jego wydania.
4
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;
5
W przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy w celu potwierdzenia kwalifikowalności uczestnika/czki konieczne
jest przedstawienie zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego status danej osoby jako osoby bezrobotnej w dniu jego
wydania. Wniosek o wydanie zaświadczenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składany jest na druku US-7 samodzielnie przez Uczestnika/czkę
lub z pomocą Realizatorów projektu. Zaświadczenie może zostać złożone wraz z Formularzem Rekrutacyjnym lub dostarczone po złożeniu Formularza,
jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia zaplanowanej w ramach projektu dla danego Uczestnika/czki. Uczestnik/czka
może także samodzielnie lub przy wsparciu Realizatorów projektu wygenerować dane z konta ubezpieczonego korzystając z Platformy Usług
Elektronicznych ZUS. Wydruk taki powinien obejmować przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne
w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej przez Uczestnika/czkę.
6
Za osobę bierną zawodowo uznaje się osobę, 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). 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.
W przypadku osób posiadających na rynku pracy status osoby biernej zawodowo w celu potwierdzenia kwalifikowalności uczestnika/czki konieczne
jest przedstawienie zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego status danej osoby jako osoby bezrobotnej w dniu jego
wydania. Wniosek o wydanie zaświadczenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składany jest na druku US-7 samodzielnie przez Uczestnika/czkę
lub z pomocą Realizatorów projektu. Zaświadczenie może zostać złożone wraz z Formularzem Rekrutacyjnym lub dostarczone po złożeniu Formularza,
jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia zaplanowanej w ramach projektu dla danego Uczestnika/czki. Uczestnik/czka
może także samodzielnie lub przy wsparciu Realizatorów projektu wygenerować dane z konta ubezpieczonego korzystając z Platformy Usług
Elektronicznych ZUS. Wydruk taki powinien obejmować przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne
w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej przez Uczestnika/czkę.
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 osoba pracująca7
- Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia8
 TAK
12. Status
uczestnika/czki
projektu w chwili
przystąpienia do
projektu

 NIE

 ODMOWA PODANIA DANYCH

- Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań9
 TAK
 NIE
- Osoba z niepełnosprawnością10 (W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK, należy dołączyć
orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia)
TAK

NIE

 ODMOWA PODANIA DANYCH

- Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)11
 TAK

 NIE

 ODMOWA PODANIA DANYCH

Do formularza zgłoszeniowego przedkładam poniższe załączniki:
Zaświadczenie z Urzędu Pracy (dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy)
wraz ze wskazaniem okresu, w jakim dana osoba jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna;
13. Załączniki

Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status osoby bezrobotnej lub
biernej zawodowo (dotyczy osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy oraz
osób posiadających status biernych zawodowo - zaświadczenie może zostać złożone wraz z niniejszym
formularzem lub przekazane na dalszym etapie rekrutacji, jednak nie później niż w dniu otrzymania
pierwszej formy wsparcia w ramach projektu);

Za osobę pracującą uznaje się osobę w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub
korzyści rodzinne lub osobę posiadającą zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracują ze względu na np. chorobę, urlop, spór
pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.
8
Cudzoziemcy na stałe mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. Zgodnie z prawem
krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska.
Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego
obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców
urodził się poza terenem Polski.
9
Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w
której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego: 1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w
surowych i alarmujących warunkach) 2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet,
schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe
wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane) 3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny
najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą)4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania
substandardowe - lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie). Osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie
powinny być wykazywane we wskaźniku, chyba że wszystkie te osoby są bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach.
10
Za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882, z późn. zm.).
11
Zapis odnosi się do wszystkich grup uczestników w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Przykładem
takiego uczestnika może być osoba z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak ukończenia poziomu co najmniej ISCED
1) i jest poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1 (w przypadku osób objętych reformą edukacji przeprowadzoną w 2017 r. – poza
wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 2). Innym przykładem uczestników będących w innej niekorzystnej sytuacji społecznej są byli
więźniowie, narkomani itp.
7
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Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia (dotyczy osób
z niepełnosprawnościami);
Oświadczenie uczestnika Projektu w sprawie przetwarzania danych osobowych w celu realizacji
Projektu „Nowa jakość życia- aktywizacja społeczno- zawodowa”;
 Inne (jakie?)…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ja niżej podpisany/a................................................................................................................................
zamieszkały/a...........................................................................................................................................
pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, wynikającej
z art. 233 §.1 Kodeksu karnego:

14. Oświadczenia

1. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym Formularzu rekrutacyjnym są zgodne z prawdą.
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji do projektu „Nowa jakość życia - aktywizacja
społeczno- zawodowa” oraz akceptuję jego warunki.
3. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.
4. Zostałem/am poinformowany/a, że złożenie Formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z
zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.
5. Zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych, tj. danych rasowych i
etnicznych oraz dotyczących stanu zdrowia.
6. Zostałem/am poinformowany/a, o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez
Realizatorów projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych.
7. Zostałem poinformowany o obowiązku przekazywania informacji na temat mojej sytuacji po opuszczeniu
projektu.
8. Wyrażam zgodę na odbycie szkolenia/stażu w innym miejscu niż moje miejsce zamieszkania.
9. W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału w projekcie nie będę wnosił/a żadnych zastrzeżeń ani
roszczeń do Realizatorów projektu.
10. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w FORMULARZU
REKRUTACYJNYM dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do
wywiązywania się przez Realizatorów projektu z obowiązków sprawozdawczych wobec Instytucji
Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej.
11. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych
przetwarzanych przez Realizatorów projektu oraz Instytucję Pośredniczącą.
12. Zobowiązuję się w terminie do 4 tygodni od dnia zakończenia udziału w projekcie, przekazać Realizatorom
projektu dane dotyczące mojej sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie.
13. Zobowiązuję się do dostarczenia Realizatorom projektu w terminie 7 dni kalendarzowych dokumentów
potwierdzających dokonanie postępu w procesie aktywizacji społeczno – zatrudnieniowej i zmniejszenia
dystansu do zatrudnienia lub dokumentów potwierdzających dalszą aktywizację za okres 3 miesięcy po
zakończeniu udziału w projekcie (np. opinia wystawiona przez psychologa/doradcę/terapeutę, zaświadczenie z
instytucji tj. OPS, poradnia psychologiczna, zawodowa, instytucji szkoleniowej, zaświadczenie o podjęciu nauki,
zaświadczenie o zarejestrowaniu się w PUP).
14. Zobowiązuję się do dostarczenia Realizatorom projektu w terminie 7 dni kalendarzowych dokumentów
potwierdzających podjęcie zatrudnienia przez Uczestnika projektu w trakcie udziału w projekcie jak i do 3
miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie (np. kopia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności
gospodarczej przez co najmniej trzy miesiące, dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne
przez co najmniej trzy miesiące prowadzenia działalności gospodarczej).
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15. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Realizatorów projektu o wszelkich zmianach
dotyczących danych podanych przeze mnie w niniejszym formularzu.

………………………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………………………
(Czytelny podpis Kandydata/ ki)

Ja niżej podpisany/a................................................................................................................................
zamieszkały/a...........................................................................................................................................
pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, wynikającej
z art. 233 §.1 Kodeksu karnego:
Oświadczam, że:
 jestem osobą powyżej 18 roku życia oddaloną od rynku pracy, niezatrudnioną zamieszkującą (w
rozumieniu Kodeksu cywilnego) na terenie subregionu radomskiego (powiaty: M. Radom, radomski,
zwoleński, szydłowiecki, przysuski, lipski, kozienicki, białobrzeski), korzystającą ze świadczeń z pomocy
społecznej lub kwalifikującą się do objęcia taką pomocą, doświadczającą wielokrotnego wykluczenia
(min. 2 przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej), w tym w szczególności wpisującą
się w jedną z poniższych kategorii: (zaznaczyć, wszystkie, które dotyczą)
15. Oświadczenie
o spełnieniu
kryteriów grupy
docelowej
projektu

 kobieta
osoba z niepełnosprawnością
osoba bierna zawodowo
 osoba korzystającą z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO
PŻ). Jednocześnie oświadczam, iż zakres wsparcia w ramach projektu nie będzie powielał
działań, które otrzymałem/am lub otrzymuję z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o
których mowa w PO PŻ.
nie korzystałem/łam ze wsparcia w projektach realizowanych w ramach działania 9.1 Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w poprzedniej edycji (w ramach konkursu nr
RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19).

………………………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………………………
(Czytelny podpis Kandydata/ ki)
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Załącznik nr 2
Oświadczenie uczestnika Projektu
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Nowa jakość życia - aktywizacja społecznozawodowa” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1.

Administratorem moich danych osobowych jest:
1) Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, będący Instytucją Zarządzającą dla
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa;
2) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru Centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

2.

Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9
ust. 2 lit. g 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – dane
osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020 na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na
lata 2014-2020:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie
Rady (WE) nr 1081/2006;
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz.
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1431, z późn. zm.);
2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie
Rady (WE) nr 1081/2006;
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
d) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi,
audytowymi i pośredniczącymi;
3.

Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Nowa jakość życiaaktywizacja społeczno- zawodowa”, (NR RPMA.09.01.00-14-d476/19), w szczególności
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli,
audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

4.

Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301
Warszawa, Beneficjentowi realizującemu Projekt - Stowarzyszeniu „Radomskie Centrum
Przedsiębiorczości, ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom oraz Partnerowi realizującemu Projekt
- Gminie Miasta Pionki/Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5, 26670 Pionki oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu …………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom
realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej
lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym
firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz
Beneficjenta kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020;

5.

Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
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Projekt pn. „Nowa jakość życia- aktywizacja społeczno- zawodowa”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM na lata 2014-2020

6.

W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na
rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji
lub nabycia kompetencji;

7.

Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w
sprawie indywidualnej.
9. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia
archiwizowania dokumentacji.
10. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty
elektronicznej: iod@mazovia.pl.
11. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
12. Mam prawo żądać dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz usunięcia.
8.

*

…..………………………………………

……………………………………………

Miejscowość i data

Czytelny podpis uczestnika Projektu*

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.
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ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom, tel. 48 360 00 46
Biuro Partnera: Gmina Miasta Pionki/Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pionkach
ul. Leśna 5, 26-670 Pionki, tel. (48) 384 84 25 do 28 w 23

