Regulamin rekrutacji
„Mobilni bez barier - reintegracja społeczno-zawodowa osób z grupy NEET w wieku 18-35 lat z powiatu
kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego z wykorzystaniem programu mobilności ponadnarodowej” numer
POWR.04.02.00-00-0001/17-00
§ 1 Informacje ogólne
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:














1.

Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt „Mobilni bez barier - reintegracja społeczno-zawodowa osób z
grupy NEET w wieku 18-35 lat z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego z wykorzystaniem
programu mobilności ponadnarodowej”
Grupa docelowa - grupa, do której skierowany jest projekt,
Formularz rekrutacyjny - dokument zawierający dane osobowe uczestnika projektu, dane kontaktowe,
status uczestnika w chwili przystąpienia do projektu oraz oświadczenia o spełnieniu kryterium
kwalifikowalności
Osoba od 18 do 35 roku życia - osoba, która w dniu przystąpienia do projektu ukończył 18 lat a nie
ukończyła 36 lat (do dnia poprzedzającego dzień 36 urodziny),
Osoba długotrwale bezrobotna:
- osoby poniżej 25 r.ż. - osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
- osoby powyżej 25 r.ż. osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,
Osoba niepełnosprawna - osoba, która w dniu przystąpienia do projektu posiada aktualne orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności,
Osoba bierna zawodowo - to osoba, która zarówno nie pracuje i nie jest osobą bezrobotną (zgodnie z
powyższą definicją). Osoby będące 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), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne
(wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek
(w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne
zawodowo. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają
powyższe kryteria.
Osobie z grupy NEET - osoba w wieku 18-35 lat, która spełnia łącznie trzy 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 w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy oraz
nie brała udziału w tego typu aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.
Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę biorącą udział w projekcie
Biurze Projektu – należy przez to rozumieć siedzibę Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu
Kolbuszowskiego „NIL” przy ul. Jana Pawła II 8 w Kolbuszowej
Beneficjencie – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego
„NIL”

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad i warunków kwalifikacji i udziału w projekcie: „Mobilni
bez barier - reintegracja społeczno-zawodowa osób z grupy NEET w wieku 18-35 lat z powiatu kolbuszowskiego
i ropczycko-sędziszowskiego z wykorzystaniem programu mobilności ponadnarodowej”, numer POWR.04.02.0000-0001/17-00.

1

2.

3.
4.

Projekt realizowany na podstawie umowy nr POWR.04.02.00-00-0001/17-00 zawartej pomiędzy Ministrem
Inwestycji i Rozwoju, a Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” w dniu 15.05.2018
r. oraz umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH a
Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”
Okres realizacji projektu: 01.07.2018r. – 31.08.2019r.
Projekt zakłada udział 20 osób.
§ 2 Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem może być osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria formalne:
a. Osoba z grupy NEET (weryfikacja na podstawie formularza rekrutacyjnego)
b. Bierna zawodowo lub długotrwale bezrobotne - pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia i aktywnie
poszukujące zatrudnienia przez okres:
- osoby poniżej 25 r.ż. – nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
- osoby powyżej 25 r.ż. - nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,
(weryfikacja na podstawie oświadczenia),
c. Zamieszkałe na terenie powiatu kolbuszowskiego i ropczycko –sędziszowskiego (weryfikacja na podstawie
formularza rekrutacyjnego).
d. Znajomość języka niemieckiego na poziomie min. A-1.
§ 3 Terminy rekrutacji
1. Rekrutacja prowadzona będzie dwuetapowo, tj.:
 Pierwszy nabór w terminie: lipiec 2018 r.
 Drugi nabór w terminie: październik 2018 r.
2. Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Projektu, mieszczącym się w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju
Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”, przy ul. Jana Pawła II 8 w Kolbuszowej, od poniedziałku do piątku w godzinach:
7:30 – 15:30.
3. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu przy ul. Jana Pawła II 8 oraz na stronie internetowej:
www.nil.kolbuszowa.pl
Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście. Każda osoba otrzyma potwierdzenie złożenia dokumentów
z datą oraz podpisem osoby przyjmującej.
§ 4 Wymagane dokumenty
1. Aby ubiegać się o przyjęcie do projektu uczestnik zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów
rekrutacyjnych:
 Formularz rekrutacyjny wypełniony kompletnie w każdej rubryce opatrzony własnoręcznym podpisem,
 Oświadczenie Uczestnika projektu opatrzone własnoręcznym podpisem,
 Zaświadczenie/ informację z Powiatowego Urzędu Pracy o czasie pozostawania w rejestrze bezrobotnych,
 Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (osoby niepełnosprawne)
2. Do wglądu osoby przyjmującej dokumenty należy mieć ze sobą dowód osobisty lub w przypadku jego braku inny
dokument ze zdjęciem zawierający dane osobowe.
3. Złożone przez Uczestników dokumenty nie podlegają zwrotowi.
§ 5 Metodologia wyboru uczestników projektu.
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1. Ocena formalna formularza rekrutacyjnego i złożonych dokumentów prowadzona będzie na bieżąco w okresie
trwania procesu rekrutacji. Osobą odpowiedzialną za ocenę złożonych dokumentów rekrutacyjnych pod kątem
spełnienia kryteriów formalnych będzie Mentor projektu i Kierownik projektu..
2. Rekrutacja odbywa się w III etapach:
a) Weryfikacja i sprawdzenie złożonych dokumentów i spełnienia kryteriów formalnych.
b) Osoby spełniające kryteria formalne zostaną skierowane na indywidualne spotkania z Mentorem. Mentor
dokona oceny stopnia przygotowania każdego Uczestnika do programu mobilności ponadnarodowej,
dokona oceny motywacji i gotowości do podnoszenia/zmiany kwalifikacji oraz podjęcia zatrudnienia,
znajomości języka niemieckiego (poziom minimalny znajomości języka: A-1).
c) Zostaną nadane punkty w następujących kryteriach:
Kryteria podstawowe
a) Poziom wykształcenia . Punktacja: od 0 do 20 pkt. (gdzie:20 pkt – Poziom ISCED poniżej 3,
poziom ISCED 3 – 10 pkt. 0 pkt. poziom ISCED powyżej 3,
b) Doświadczenie zawodowe. Punktacja: od 0 do 20 pkt. (gdzie: 20 pkt. brak doświadczenia
zawodowego, 0 pkt, doświadczenie zawodowe powyżej 5 lat).
c) Rozmowa z Mentorem – oceny motywacji i gotowości do podnoszenia/zmiany kwalifikacji oraz
podjęcia zatrudnienia. Punktacja: od 0 do 40 pkt. (gdzie 40 pkt. – wysoka, 0 pkt. niska).
d) Rozmowa z Mentorem – ocena przygotowania potencjalnego uczestnika do mobilności
międzynarodowej, znajomość języka niemieckiego (minimum poziom A-1). Ocena ma charakter
jakościowy: tj. negatywna pozytywna.
Kryteria premiujące:
e) Zamieszkanie na terenie wiejskim – 5 pkt.
f) Posiadanie orzeczenia o niepełnośprawności w stopniu powyżej lekkiego -5 pkt.
g) Korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej – 5 pkt.
3. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z największa ilością punktów i pozytywną oceną jakościową mentora.
§ 6 Zakwalifikowanie do udziału w projekcie.
1. Po zakończeniu procesu rekrutacji w każdej z dwóch edycji zostanie utworzona lista 10-ciu Uczestników projektu
i lista rezerwowa. Z Uczestnikami zostaną podpisane umowy udziału w projekcie oraz deklaracje uczestnictwa w
projekcie.
2. W przypadku niepodpisania umowy i deklaracji przez Uczestnika projektu do udziału w projekcie zostanie
skierowana osoba z listy rezerwowej, aż do momentu podpisania 10-ciu umów i deklaracji uczestnictwa
w projekcie.
3. Uczestnicy projektu rozpoczną udział w projekcie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem na podstawie
wniosku o dofinasowanie projektu, regulaminu udziału w projekcie i podpisanej umowy udziału w projekcie.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta projektu.
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu rekrutacji należy do Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu
Kolbuszowskiego „NIL” w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.07.2018 r.
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