REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„MOJE MIEJSCE PRACY”
§1
Przepisy ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Moje miejsce
pracy”.
2. Projekt „Moje miejsce pracy” realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego, Priorytet VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób
bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.
3. Projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu złożonym na
konkurs
nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18,
umową
o dofinansowanie nr
RPPK.07.01.00-18-0167/18 z dnia 07.11.2018r., oraz Ustawą o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 1265 i 1149 z późn. zm.).
4. Okres realizacji projektu: od 01.08.2018r. do 31.03.2020r. zgodnie z wnioskiem
będącym załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu z dnia 07.11.2018r.
5. Celem Projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do
zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 r. życia zarejestrowanych w PUP Przemyślu.
6. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu:
ul. Katedralna 5, 37-700 Przemyśl
Godziny pracy biura projektu: 7.30–15.30 – tel. 16 678 59 80;
adres email: sekretariat@przemysl.praca.gov.pl,
adres strony internetowej - http://przemysl.praca.gov.pl/
§2
Słownik pojęć
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Formularz zgłoszeniowy - dokument składany w procesie rekrutacji przez osoby
zainteresowane uczestnictwem w projekcie.
2. Wykaz –wykaz kandydatów na uczestników Projektu, spełniających kryteria formalne
uczestnictwa w projekcie określone niniejszym Regulaminem, prowadzony przez
koordynatora Projektu.
3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – dokument stanowiący wyrażenie woli
przystąpienia do Projektu i akceptacje zasad realizacji Projektu.
4. Projekt – należy przez to rozumieć Projekt współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Regionalny
rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy –
projekty konkursowe pn. „Moje miejsce pracy”, na podstawie umowy podpisanej
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej
w ramach RPO WP.
5. RPO WP – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.
6. Kandydat /ka – należy przez to rozumieć osobę, która złożyła Formularz zgłoszeniowy
stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
7. Beneficjent – należy przez to rozumieć Powiatowy Urzędu Pracy w Przemyślu z siedzibą
przy ulicy Katedralnej 5, 37-700 Przemyśl.
8. PUP – Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu.
9. Grupa docelowa – należy przez to rozumieć osoby, do których kierowane jest wsparcie
w ramach Projektu.
10.
Osoba powyżej 29 roku życia - to osoba bezrobotna, która w dniu rozpoczęcia
udziału w projekcie miała ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin).

11.
Osoba od 50 roku życia – osoba bezrobotna, która w dniu rozpoczęcia udziału
w projekcie miała ukończone 50 lat (od dnia 50 urodzin).
12.
Osoba długotrwale bezrobotna – w przypadku osób powyżej 29 roku życia (od dnia
30 urodzin) pozostawanie bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy
(należy wykazać w oświadczeniu faktyczny czas pozostawania bez zatrudnienia
z uwzględnieniem zarówno okresu przed rejestracją w PUP Przemyśl, jak i po ostatniej
rejestracji).
13.
Osoba o niskich kwalifikacjach- za osobę o niskich kwalifikacjach uznaje się osobę
posiadającą wykształcenie na poziomie do ISCED 3 – tj. podstawowe, gimnazjalne,
średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe.
14.
Osoba bezrobotna niepełnosprawna - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych.
15.
Uczestnik Projektu (UP)– należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do
udziału w Projekcie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
§3
Informacje o projekcie
1. Grupę docelową Projektu stanowić będzie 115 osób (60K,55M) powyżej 29 roku życia,
bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne, posiadających II profil pomocy
należących co najmniej do jednej z następujących grup:
- osoby od 50 roku życia,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- kobiety,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
2. W ramach Projektu uczestnicy Projektu zostaną objęci wsparciem w postaci :
- Indywidualny Plan Działania – (115 osób,60K,55M) obligatoryjna forma wsparcia
w wymiarze 2 godzin /uczestnika Projektu. Indywidualny Plan Działania jest
przygotowywany przez doradcę klienta przy udziale bezrobotnego i zawiera
w szczególności działania możliwe do zastosowania przez PUP w ramach projektu,
zaplanowaną aktywność klienta w kierunku zmiany umożliwiającą uzyskanie zatrudnienia.
Indywidualny Plan Działania sporządzony będzie w formie pisemnej, zawierający
planowane terminy realizacji poszczególnych działań oraz termin i warunki zakończenia
realizacji IPD.
- Pośrednictwo pracy – (115 osób,60K,55M) ukierunkowane będzie na udzielaniu pomocy
uczestnikom projektu w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, informowaniu o aktualnej
sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowaniu i organizowaniu
kontaktów z pracodawcami oraz informowaniu o przysługujących im prawach
i obowiązkach.
- Zatrudnienie Subsydiowane
– (115 osób,60K,55M) stwarza możliwość uzyskania
trwałego zatrudnienia oraz umożliwi uczestnikowi utrzymać kontakt z rynkiem pracy.
3. Zadania w projekcie realizowane są zgodnie z przepisami Ustawy, rozporządzeniami
wykonawczymi do Ustawy oraz dokumentami programowymi i wytycznymi do
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
§4
Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu
1. Każdy uczestnik Projektu ma zapewnione kompleksowe wsparcie poprzez zastosowanie
co najmniej trzech instrumentów wsparcia, tj:
 Indywidualny Plan Działania (IPD)
 Pośrednictwo Pracy
 Zatrudnienie subsydiowane.

2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
a) zapoznania i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,
b) podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych, deklaracji uczestnictwa
w Projekcie i innych niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Projektu,
c) udzielania niezbędnych informacji instytucjom zaangażowanym w realizację
Projektu dla celów monitoringowych, kontroli i ewaluacji Projektu.
d) przekazania danych po zakończeniu Projektu potrzebnych do wyliczenia
wskaźnika rezultatu, tj. status na rynku pracy do 4 tygodni od zakończenia udziału
w Projekcie.
e) niezwłocznego dostarczenia do PUP dokumentu potwierdzającego podjęcie
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, działalności gospodarczej, które nastąpiło w okresie
do 3 miesięcy następujących po dniu zakończeniu udziału w Projekcie.
§5
Rekrutacja kandydatów do Projektu
1. Rekrutowane będą osoby bezrobotne powyżej 29 r.ż. zarejestrowane w PUP Przemyśl
dla których, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, określono
II profil pomocy tj.:
-osoby od 50 roku życia
-osoby długotrwale bezrobotne
-kobiety
-osoby niepełnosprawne
-osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych
Każdy kandydat może należeć do więcej niż jednej z ww. grup docelowych.
Warunki te stanowią kryteria kwalifikowalności.
2. Rekrutacja Kandydatów do projektu będzie prowadzona w sposób otwarty,
z zachowaniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci.
3. Proces rekrutacji rozpocznie się w listopadzie 2018r. Rekrutacja kandydatów będzie
prowadzona na podstawie formularza zgłoszeniowego w sposób ciągły w 8 naborach,
w czasie których zrekrutowanych zostanie 115 os. (60K,55M). Planuje się niżej wymienione
okresy rekrutacji:
1. XI 2018 – 30 os.,
2. XII 2018 – 10 os.,
3. I 2019 – 10 os.,
4. II 2019 – 10 os.,
5. III 2019 – 15 os.,
6. IV 2019 – 15 os.,
7. V 2019 – 15 os.,
8. VI 2019 - 10 os..
4. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na str. internetowej PUP Przemyśl
www.przemysl.praca.gov.pl oraz na stanowiskach u doradcy klienta.
5. Kandydat zainteresowany uczestnictwem w projekcie składa formularz zgłoszeniowy
w wersji papierowej w sekretariacie PUP Przemyśl, 37-700 Przemyśl, ul. Katedralna 5
w godzinach 7:30 do 15:30.
6. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do
Projektu.
7. Niespełnienie kryteriów kwalifikowalności skutkuje negatywnym wynikiem oceny
formalnej i odrzuceniem kandydatury.
8. Nabór UP odbywać się będzie przed planowanym rozpoczęciem form wsparcia.
9. Sposób rekrutacji:
a) Koordynator na podstawie formularza zgłoszeniowego i systemu Syriusz tworzy,
aktualizuje wykaz kandydatów, którzy spełniają kryteria kwalifikowalności do projektu
i przekazuje doradcy zawodowemu.
b) Kandydaci spełniający podstawowy warunek otrzymują dodatkowe punkty
w poszczególnych grupach docelowych - 10 pkt za udział w każdej grupie.
c) Doradca zawodowy przeprowadza wywiad oceniający sytuację społeczno –
zawodową kandydata ( możliwość przyznania maks. 100 pkt.), nie zgłoszenie się do

doradcy zawodowego celem przeprowadzenia wywiadu skutkuje wyłączeniem z procesu
rekrutacji.
d) Na podstawie liczby przyznanych punktów ( dodatkowe kryteria oraz wywiad)
Koordynator projektu tworzy listę rankingową kandydatów (w przypadku równej liczby
punktów
o
miejscu
na
liście
rankingowej
decyduje
brak
doświadczenia
zawodowego/długotrwałe bezrobocie), listę osób zakwalifikowanych do projektu oraz listę
rezerwową na danym etapie rekrutacji.
10. Kandydat do Projektu zostaje wyłączony z wykazu w szczególności w przypadku:
a) zakwalifikowania do udziału w Projekcie,
b) na wniosek kandydata,
c) utraty statusu bezrobotnego,
d) skierowania przez PUP do udziału w programach rynku pracy nie powodujących
utraty statusu osoby bezrobotnej,
e) nie zgłoszenia się do doradcy zawodowego celem przeprowadzenia wywiadu.
11. Proces rekrutacji UP projektu prowadzony będzie do 31.07.2019r. Ponadto
w przypadku braku kandydatów lub konieczności uzupełniania stanowisk pracy w ramach
zatrudnienia subsydiowanego rekrutacja zostanie wydłużona i odbywać się będzie spośród
osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP.
12. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną o tym fakcie poinformowane
telefonicznie lub osobiście w siedzibie PUP.
13. Osobom niezakwalifikowanym do Projektu nie przysługuje odwołanie.
14. W przypadku zagrożenia realizacji założeń Projektu, PUP może, ograniczyć rekrutacje
kandydatów do wybranych grup docelowych.
15. Proces rekrutacji zakończy się podpisaniem przez kandydatów deklaracji udziału
w Projekcie, zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie podpisanie dokumentów,
o których mowa powyżej jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie.
§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje w okresie realizacji Projektu.
2. PUP zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.
O wprowadzonych zmianach beneficjent poinformuje uczestników Projektu zamieszczając
informację na tablicy informacyjnej w PUP oraz na stronie www.przemysl.praca.gov.pl.
3.Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu leży w kompetencji PUP.
4. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez PUP
indywidualnie - w oparciu o wytyczne dla Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego, Ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
oraz przepisy kodeksu cywilnego.
5. Kwestie sporne zaistniałe w wyniku realizacji Projektu rozstrzygane są przez PUP
w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.
6. PUP nie ponosi odpowiedzialności za zmiany niniejszego regulaminu spowodowane
zmianami w dokumentach programowych i wytycznych do Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz przepisami prawa dotyczącymi realizacji
Projektu.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy:
a) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1265 i 1149 z późn. zm.)
b) Kodeksu cywilnego.
c) Kodeks pracy.
8. Wszystkie przypadki, które nie są ujęte w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane
indywidualnie.
Załącznik do Regulaminu rekrutacji - Formularz zgłoszeniowy;

