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§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „DROBIN-GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM” 
realizowanego 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. 

2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

3. Okres realizacji projektu: 18.11.2019 r. do 30.11.2021r.  

4. Obszar realizacji projektu – Miasto i Gmina Drobin. 

 

§ 2 

SŁOWNIK POJĘĆ 

1. Projekt „DROBIN-GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM” - Nr projektu RPMA.09.01-14-c397/19. 

2. Beneficjent – Miasto i Gmina Drobin/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

3. Partner – Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” 

4. Biuro Projektu – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin. 

5. Kandydat – osoba fizyczna biorąca udział w procesie rekrutacyjnym.  

6. Uczestnik Projektu (UP) – oznacza osobę, spełniającą warunki uczestnictwa w Projekcie, zakwalifikowaną do udziału w 
Projekcie w procesie rekrutacji.  

7. Osoba bezrobotna - zgodnie z definicją wskazaną w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie 
poszukująca zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób 
bezrobotnych.  Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej 
Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli 
spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w 
rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi. 

8. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 
 osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z 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,  

 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 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2018r. poz.969, z późn. zm.),  

 osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,  
o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.),  

 osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 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.822, z późn.zm.),  

 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, 
 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu wytycznych w zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, 
 osoby korzystające z PO PŻ.  

9. Rozpoczęcie udziału w projekcie – za moment rozpoczęcia udziału w Projekcie uznaje się pierwszą formę wsparcia w 
Projekcie.  

10. Zakończenie udziału w Projekcie – za moment zakończenia udziału w Projekcie uznaje się zakończenie ostatniej formy 
wsparcia.  

11. Efektywność zatrudnieniowa –określa odsetek uczestników projektu, którzy znaleźli się w jednej z poniższych sytuacji: 
a) jako osoby bierne zawodowo lub bezrobotne w momencie przystąpienia do projektu, podjęli zatrudnienie po zakończeniu 

udziału w projekcie lub w trakcie jego trwania;  
b) jako osoby bierne zawodowo w momencie przystąpienia do projektu, zaczęli poszukiwać pracy po zakończeniu udziału 

w projekcie;  



Miasto i Gmina Drobin/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12, 09-120 Drobin                

 
 

 

   
 

c) jako osoby bierne zawodowo lub bezrobotne w momencie przystąpienia do projektu, podjęli dalszą aktywizację 
zawodową, w tym w projekcie realizowanym w ramach Działania 9.3 lub Osi Priorytetowej VIII, po zakończeniu udziału w 
projekcie lub w trakcie jego trwania;  

d)  jako uczestnicy CIS lub KIS w trakcie trwania projektu lub po jego zakończeniu podjęli zatrudnienie w ramach 
zatrudnienia wspieranego;  

e) jako osoby zatrudnione w ZAZ lub uczestniczące w WTZ w trakcie trwania projektu lub po jego zakończeniu podjęli 
zatrudnienie na otwartym rynku pracy, w tym w przedsiębiorstwie społecznym.  
Uczestnicy projektu są zobowiązaniu do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności 
zawodowej. 

12.  Efektywność społeczna - odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie dokonali postępu w 
procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia, przy czym postęp powinien być 
rozumiany m.in. jako:  
a) rozpoczęcie nauki;  
b) wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie;  
c) zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności;  
d) poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów;  
e) podjęcie wolontariatu;  
f) poprawa stanu zdrowia;  
g) ograniczenie nałogów; 
h) doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w przypadku osób z niepełnosprawnościami).  

Uczestnicy projektu są zobowiązaniu do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności 
społecznej, w tym przy użyciu kwestionariusza do oceny efektywności społecznej. 

 
 

§ 3 

FORMY WSPARCIA 

 

Wsparcie w ramach Projektu udzielane będzie na podstawie indywidualnej ścieżki reintegracji (IŚR) z wykorzystaniem kontraktu 

socjalnego po przeprowadzeniu indywidualnej diagnozy potrzeb Uczestnika. IŚR zawierać będzie indywidualną i kompleksową 

ścieżkę reintegracji Uczestnika/-czki Projektu. Uczestnik/-czka Projektu zobowiązuje się do zrealizowania założeń określonych  

w IŚR/kontrakcie socjalnym. Udział w projekcie może opierać się na poniższych elementach pomocy:  

 

a) usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym – realizowane przez Beneficjenta:  

 Warsztaty kompetencji społecznych i rozwoju osobistego – 5 grupx4dnix8h (32 godziny). Termin – luty-marzec 2020r. 

 Warsztaty psychoedukacyjne – 5 grupx4dnix8h (32 godziny). Termin – kwiecień - lipiec 2020r. 

 Warsztaty z zakresu ekonomii społecznej - 5 grupx4dnix8h (32 godziny). Termin – maj – sierpień 2020r. 

 Praca socjalna – styczeń 2020-listopad 2021. 

 Coaching - styczeń 2020-listopad 2021. 

 Usługi zdrowotne – luty 2020 – styczeń 2021. 

 

b) usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym – realizowane przez Partnera:  

 kursy i szkolenia zawodowe – 2020-2021 

 staże zawodowe – 2020-2021 

 

§ 4 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI 

 

1. W Projekcie udział weźmie 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (25 K i 25 M) zamieszkujących na 

terenie gminy miejsko-wiejskiej Drobin, województwo mazowieckie. Ocena kwalifikowalności dokona zostanie na podstawie: 

 osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z 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 – oświadczenie uczestnika z 
pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zaświadczenie z ośrodka pomocy 
społecznej. 
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 osoby, o których mowa w art.1 ust.2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – oświadczenie uczestnika 

z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zaświadczenie z właściwej 
instytucji, 

 
 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 - oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna prawnego z pouczeniem o odpowiedzialności za 
składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zaświadczenie z właściwej instytucji, lub zaświadczenie kuratora, 

 
 osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z 

ustawą z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2018r. poz.969, z późn. zm.)- 
oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna prawnego z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 
niezgodnych z prawdą lub zaświadczenie kuratora, lub zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy 
organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, 
lub kopia postanowienia sądu; inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania 
demoralizacji i przestępczości;  

 
 osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,  

o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) - 
oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 
zaświadczenie z ośrodka wychowawczego/ młodzieżowego/ socjoterapii;  

 
 osoby z niepełnosprawnością – w szczególności orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespołów ds. 

orzekania o niepełnosprawności oraz orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS i inne równoważne orzeczenia (KRUS, służby 
mundurowe itd.).W przypadku pozostałych osób należących do ww. kategorii (np. osób ze stwierdzonymi zaburzeniami 
psychicznymi) weryfikacja następuje poprzez przedstawienie innego niż orzeczenie o niepełnosprawności dokumentu 
poświadczającego stan zdrowia (wydanego przez lekarza, np. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia),  

 
 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 - oświadczenie uczestnika 
(z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub inny dokument potwierdzający 
ww. sytuację,  

 
 osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna, jeśli niemożliwe 

jest uzyskanie oświadczenia uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z 
prawdą) lub zaświadczenie od lekarza lub odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia;  

 
 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu wytycznych w zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - - oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 
odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny 
dokument potwierdzający ww. sytuację;  

 
 osoby korzystające z PO PŻ - oświadczenie uczestnika/czki (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą) lub inny dokument potwierdzający korzystanie z Programu. 
 

 

 

 

2. Preferowane do objęcia wsparciem będą osoby: 

a)  doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, które w pierwszej kolejności wymagają kompleksowego 

wsparcia i stworzenia dla nich niezbędnych warunków do integracji ze społeczeństwem – dodatkowe 5 punktów w 

rekrutacji, 

b) osoby niepełnosprawne o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności/ z niepełnosprawnością sprzężoną lub 

osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi -– dodatkowe 10 punktów w rekrutacji, 
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c) korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 a zakres wsparcia dla tych osób nie będzie 

powielał działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z POPŻ w ramach działań towarzyszących o których mowa w 

PO PŻ – dodatkowe 5 punktów w rekrutacji. 

 

d) Projektodawca zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników Projektu, aby możliwe było zrealizowanie określonych we 

wniosku o dofinansowanie rezultatów i wskaźników.  

 

 

§ 5 

ZASADY REKRUTACJI 

1. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie przed złożeniem dokumentów powinny zapoznać się z niniejszym Regulaminem 

dostępnym Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drobinie. 

2. Rekrutacja będzie trwała od 02.11.2019 r. do 31.12.2019r.  

3. Działania rekrutacyjne będą wspierane działaniami informacyjno – promocyjnymi m.in. organizacją spotkań bezpośrednich, 

publikacją informacji w mediach społecznościowych. 

4. Wsparcie organizowane będzie w 5 grupach, gdzie do jednej grupy zakwalifikowanych zostanie średnio 10 osób. 

5. Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w Projekcie przyjmowane będą w przez pracowników socjalnych Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na spotkaniach informacyjnych. Formularz rekrutacyjny stanowić będzie 

załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu Projektu. 

6. W przypadku niewyłonienia spośród zgłoszonych Formularzy rekrutacyjnych wymaganej liczby uczestników Beneficjent 

zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu składania formularzy rekrutacyjnych i/lub przedłużenia okresu 

naboru, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej www.drobin.pl. 

7. W przypadku wyczerpania limitu miejsc zostanie stworzona lista rezerwowa.  

8. Zespół Projektowy ustali listę podstawową i rezerwową w oparciu o kryteria formalne i kryteria punktowane, a dla osób które 

uzyskają tą samą ilość punktów obowiązuje kolejność zgłoszeń.  

9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie któregoś z zakwalifikowanych Kandydatów/Kandydatek na jego/jej miejsce 

zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej o takim samym statusie i/lub najwyższej liczbie punktów.  

10. Każdy Kandydat na Uczestnika Projektu zostanie powiadomiony telefonicznie/mailowo/ osobiście o zakwalifikowaniu do 

udziału w Projekcie.  

11. Kandydat może odwołać się od decyzji niezakwalifikowania się do Projektu w terminie 3 dni roboczych od wglądu  

w ocenę formularza zgłoszeniowego. Rozpatrzone będą wyłącznie odwołania złożone na piśmie, w wyznaczonym terminie.  

12. Odpowiedź na odwołanie przekazywana jest kandydatowi drogą pisemną wraz z uzasadnieniem.  

13. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Beneficjenta odwołania Kandydat zostanie umieszczony na liście podstawowej/ 

rezerwowej, w zależności od otrzymanej przez niego liczby punktów.  

14. Od decyzji Beneficjenta nie przysługuje dalsze odwołanie.  

15. Przebieg rekrutacji – ocena formalna, czyli ocena kompletności złożonych i podpisanych dokumentów oraz spełnienia 

kryteriów formalnych przez Kandydata na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych. 

16. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w złożonych dokumentach pracownicy socjalni poinformują mailowo lub 

telefonicznie o możliwości ich uzupełnienia. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Kandydatem lub odmowy 

usunięcia uchybień formularz nie zostanie rozpatrzony.  

17. Zakłada się możliwość jednorazowego uzupełnienia braków formalnych (w ciągu 3 dni od momentu poinformowania) takich 

jak: brak podpisu, brak daty, uzupełnienie niewypełnionego pola, brak załącznika, załącznik niepotwierdzony za zgodność z 

oryginałem. Dopuszcza się możliwość telefonicznego uzupełniania danych i wprowadzenia ich do formularza przez pracownika 

socjalnego.  

18. Do II etapu rekrutacji zostaną zakwalifikowane wszystkie osoby, które uzyskały pozytywną ocenę formalną. 

19.  II etap rekrutacji –  

a) Przyznanie punktów za spełnienie kryteriów:  

b) osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia – 5 pkt. 

c) osoby z niepełnosprawnością – 10 pkt. 

http://www.drobin.pl/
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d) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) pod warunkiem, iż zakres 

wsparcia dla tych osób nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymuje z PO PŻ w ramach działań 

towarzyszących, o których mowa w PO PŻ – 5 pkt. 

20. Do projektu zostanie przyjętych 50 osób z największą liczbą punktów. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa  

w Projekcie zobowiązane są do zawarcia kontraktu socjalnego lub indywidualnego programu, o którym mowa w ustawie z dnia 

12 marca 2004r. o pomocy społecznej, wypełnienia Kwestionariusza do oceny efektywności społeczno-zatrudnieniowej w 

wymiarze społecznym (w momencie rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie). 

 

§ 6 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Uczestnik Projektu ma prawo do:  

 nieodpłatnego udziału w Projekcie oraz otrzymania wsparcia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu na 

zasadzie równości z innymi osobami,  

 otrzymania stypendium stażowego ( w przypadku osób skierowanych na staż), 

 otrzymania zaświadczenia od pracodawcy o odbyciu stażu,  

 zwrotu kosztów przejazdów na kursy/szkolenia zawodowe i staże,  

 odmowy podania danych wrażliwych dotyczących mojego statusu społecznego (przynależności narodowej lub etnicznej, 

faktu bycia migrantem, osobą obcego pochodzenia lub pozostawania w niekorzystnej sytuacji społecznej), 

 przerwania udziału w Projekcie w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub samozatrudnienia. Na 

potwierdzenie tych okoliczności Uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia umowy o pracę lub innej umowy 

potwierdzającej podjęcie pracy zarobkowej.  

 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:  

 przestrzegania niniejszego Regulaminu i umów projektowych (kontrakt socjalny z indywidualną ścieżką reintegracji),  

 dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeń i innych dokumentów związanych z realizacją projektu, 

 przestrzegania terminów i harmonogramów wyznaczonych przez Beneficjenta, 

 czynnego udziału we wszystkich formach wsparcia w Projekcie,  

 podpisywania listy obecności oraz innych stosownych dokumentów w zakresie otrzymanego wsparcia, 

 przystąpienia do egzaminów w ramach szkoleń/kursów zawodowych,  

 wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych, kwestionariuszy/ testów i innych dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej realizacji projektu oraz monitorowania wskaźników kluczowych i stworzenia wspólnie z doradcą zawodowym 

Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, 

 dostarczenia do Biura Projektu listy obecności, sprawozdania z przebiegu stażu i opinii pracodawcy, u którego odbywał 

staż oraz innych dokumentów wymaganych w trakcie trwania Projektu,  

 niezwłocznego informowania o zmianach danych osobowych, kontaktowych i innych danych przedstawionych na 

dokumentach zgłoszeniowych do Projektu oraz o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w 

Projekcie,  

 wypełnienia i przekazania do Biura Projektu do 4 tygodni od zakończenia udziału w Projekcie informacji nt. sytuacji 

uczestnika na rynku pracy (dotyczy otrzymania oferty zatrudnienia, kształcenia ustawicznego, przygotowania 

zawodowego lub stażu). 

 poinformowania w przypadku podjęcia zatrudnienia, do 3 miesięcy po zakończonym udziale w Projekcie, dostarczenia 

do Biura Projektu kserokopii dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia (zaświadczenia od pracodawcy, 

umowy, potwierdzenie rejestracji działalności gospodarczej).  

 

 

§ 7 

ZASADY REZYGNACJI, PRZERWANIA LUB ZAKOŃCZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

1. Rezygnacja Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie przed zakończeniem udziału w przewidzianych dla niego formach 

wsparcia wiąże się z konsekwencjami finansowymi w postaci zwrotu kosztów poniesionych w związku z jego dotychczasowym 

udziałem w Projekcie.  
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2. Rezygnacja z udziału w Projekcie jest usprawiedliwiona w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub 

rozpoczęcia własnej działalności skutkiem czego jest zakończenie udziału w Projekcie. Uczestnik jest wówczas zobowiązany 

do niezwłocznego dostarczenia do Partnera Projektu kopii stosownej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub wpisu do 

ewidencji działalności gospodarczej  

3. Beneficjent może dokonać jednostronnego wypowiedzenia umowy z powodu:  

a) istotnego naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu,  

b) rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas wszystkich form wsparcia,  

c) opuszczenia przez Uczestnika bez usprawiedliwienia ponad 20% czasu zajęć,  

d) podania nieprawdziwych danych w dokumentach rekrutacyjnych  

4. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy przez Beneficjenta z przyczyn określonych w pkt.3, Uczestnik zobowiązany 

będzie do zwrotu na rzecz Beneficjenta poniesionych kosztów związanych z udziałem Uczestnika w terminie 14 dni po 

otrzymaniu pisemnego wezwania przesłanego listem poleconym na wskazany w umowie adres zamieszkania.  

5. Beneficjent może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia również w przypadku rozwiązania umowy z Instytucją Zarządzającą.  

 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.11.2019r.  
2. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu należy do Kierownika Projektu działającego z upoważnienia  

i w porozumieniu z Beneficjentem.  
3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku, gdyby było to konieczne z 

uwagi na zmianę warunków realizacji Projektu, a także w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian 
ze strony Instytucji Zarządzającej.  

5. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia wynikające z Umowy o dofinansowanie Projektu nr projektu 
Nr RPMA.09.01-14-c397/19  oraz obowiązujące wytyczne i zasady w zakresie realizacji RPO Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

 

 

 

 


