
                                                                 

 
Projekt „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+” jest współfinansowany  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 
 
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+”  

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – 

aktywizacja zawodowa osób 50+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy 
otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 
zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na 
regionalnym rynku pracy” 

2. Koszt uczestnictwa w projekcie ponosi Powiat Lęborski ze środków otrzymanych na jego realizację – 
projekt jest współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz w 15% ze środków krajowych w ramach budżetu powiatu lęborskiego. 

3. Beneficjentem projektu jest Powiat Lęborski, natomiast realizatorem projektu jest Starostwo Powiatowe 
w Lęborku. 

4. Biuro projektu mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84–300 
Lębork, pok. 212, tel. 59 8632 867, e-mail: 50plus@starostwolebork.pl. 

5. Projekt jest realizowany w terminie od 1 sierpnia 2014 r.  do 31 sierpnia 2015 r. 
6. Zasięg projektu: powiat lęborski.  

 
 

§ 2 
SŁOWNIK POJĘĆ 

 
Skróty i pojęcia stosowane w regulaminie: 
1. Projekt – oznacza projekt pod nazwą „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa 

osób 50+”. 
2. Grupa docelowa – grupa osób, do których skierowany jest projekt. 
3. Beneficjent Ostateczny (BO), Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie 

zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie, bezpośrednio korzystająca z wdrażanej 
pomocy. 

4. Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na podstawie zasad 
określonych w regulaminie. 

5. Beneficjent Projektu – projektodawca (Powiat Lęborski) 
6. Realizator – Starostwo Powiatowe w Lęborku. 
7. Koordynator projektu – osoba zarządzająca projektem, zatrudniona do realizacji projektu. 
8. Specjalista ds. realizacji szkoleń i staży - osoba wspomagająca koordynatora, zatrudniona do realizacji 

projektu. 
9. Doradca zawodowy – osoba odpowiedzialna za zdiagnozowanie indywidualnych potrzeb  

i predyspozycji kandydatów projektów. 
10. Komisja rekrutacyjna – zespół osób składający się z: koordynatora projektu, specjalisty ds. realizacji 

szkoleń i staży oraz doradcy zawodowego. 
 

§ 3 
KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 
Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby spełniające równocześnie następujące warunki: 
1. Osoby w wieku 50-64 lata (do wsparcia kwalifikują się również osoby w wieku powyżej 64 roku życia, 

gdy zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie),  
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2. pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne) – są to osoby w wieku 15–64 
lata niezatrudnione, niewykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia  
w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym osoby zarejestrowane we właściwym dla miejsca 
zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, o których mowa  
w art. 2 ust. 2 pkt a-k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku 
pracy (Dz. U. tj. z 2013r., poz. 674 ze zm.),  

3. posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie 
województwa pomorskiego – powiatu lęborskiego. 
 
 

§ 4 
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I ORGANIZACYJNE 

 
1. Celem ogólnym projektu jest: zaktywizowanie grupy 30 osób (14K; 16M) zamieszkujących powiat 

lęborski pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych jako bezrobotne) pow. 50 r.ż.,  
w tym co najmniej 30% osób w wieku 55 lat i więcej zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami  
z uwzględnieniem panujących tendencji na lokalnym rynku pracy (powiat lęborski) od 01.08.2014  
do 31.08.2015 oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 35% BO  

2. W ramach projektu Uczestnikom oferujemy CAŁKOWICIE BEZPŁATNE zajęcia: 
a) grupowe z doradcą zawodowym - 8h na osobę, 
b) indywidualne z doradcą zawodowym - 3h na osobę, 
c) grupowe poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne - 15h, 
d) wyjazd integracyjny do instytucji kultury (np. kino, teatr, opera) wraz z wizytą w zakładzie 

pracy, 
e) indywidualne z pośrednikiem pracy - średnio 5 h na osobę. 

3. Osoby, które ukończą zajęcia przewidziane w ust. 2 niniejszego paragrafu wezmą udział w: 
a) Kursie/szkoleniu (średnio 160h na osobę) umożliwiającym nabycie, podniesienie lub zmianę 

kwalifikacji i kompetencji zawodowych (zgodnie z diagnozą doradcy zawodowego) - oprócz 
szkolenia uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe, 

b) Stażu (3 miesięcznym) - podczas stażu zapewnione będzie stypendium stażowe,  
4. Uczestnicy projektu przed stażem/szkoleniem otrzymają skierowanie na badania lekarskie, które 

finansuje Beneficjent Projektu. 
5. Realizacja zajęć oraz szkoleń/kursów zostanie powierzona profesjonalnym instytucjom, które zapewnią 

m.in. wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, materiały szkoleniowe oraz catering. 
6. Zasady realizacji staży i szkoleń/kursów określone zostaną w odrębnym Regulaminie 

odbywania szkoleń, kursów i staży.    
 

     
§5 

PROCEDURA REKRUTACJI  
 
1. Rekrutacja w celu wyłonienia 2 grup 15-osobowych uczestników prowadzona będzie od  

1 września 2014r.  
2. Dokumenty zgłoszeniowe przyjmowane będą w terminie 8 - 30 września 2014r. 
3. Komplety dokumentów zgłoszeniowych przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach  

od 7:30 do 15:00 w pokoju 212 Starostwa Powiatowego w Lęborku. 
4. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu rekrutacji oraz składania 

dokumentów zgłoszeniowych do czasu wyłonienia ostatecznej grupy Uczestników (wówczas rekrutacja 
uzupełniająca będzie przebiegała poza terminami wyznaczonymi w ust. 1). Przedłużenie terminu 
rekrutacji następować będzie na podstawie zawiadomienia Starosty Lęborskiego zamieszczanego 
każdorazowo na stronie www.powiat-lebork.com. 

5. Złożonym kompletom dokumentów nadawany będzie kolejny numer z rejestru zgłoszeń. 
6. Nie ma możliwości przesyłania dokumentów zgłoszeniowych drogą mailową. 
7. Przyjmowane i rozpatrywane będą wyłącznie komplety dokumentów. 
8. Złożone przez Kandydatów dokumenty nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem oryginałów dokumentów 

wydanych przez instytucję inną niż Beneficjent.  

http://www.powiat-lebork.com/
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9. Proces rekrutacji przebiegać będzie zgodnie z zasadą równości szans, w tym zwłaszcza z zasadą 
równości płci, z uwzględnieniem godzenia życia rodzinnego z zawodowym. Każdy z potencjalnych 
uczestników projektu spełniających kryteria będzie miał jednakowy dostęp do zaplanowanego w nim 
wsparcia bez względu na swoją płeć, wykształcenie, wyznanie itp. 

10. Proces rekrutacji przebiegać będzie w 3 etapach:  
 
1) ETAP I: Kampania informacyjno – promocyjna  
Celem tego etapu będzie dotarcie z informacją o projekcie do możliwie największej liczby 
potencjalnych uczestników projektu poprzez ulotki i spotkania rekrutacyjne dotyczące możliwości 
wzięcia udziału w projekcie. Powiat Lęborski współpracuje z lokalnymi mediami, którym będzie 
systematycznie przekazywał informacje z prośbą o ich zamieszczenie/wyemitowanie. Informacja 
zostanie zamieszczona na stronach www np. Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy, 
gmin i lokalnych partnerów. Zorganizowane zostaną spotkania informacyjne o założeniach projektu.  
W rekrutacji wykorzystane zostaną narzędzia gwarantujące dotarcie do Beneficjentów Ostatecznych 
obu płci, tj. pisma informacyjne do lokalnych instytucji oraz instytucji skupiających osoby w wieku 50+. 
Przeprowadzone zostaną spotkania informacyjno-rekrutacyjne, na które zaproszeni zostaną 
potencjalni uczestnicy oraz przedstawiciele instytucji i NGO zajmujących się pomocą osób 50+. 
 
2) ETAP II: Składanie dokumentów: 
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie złożą do Biura Projektu dokumenty aplikacyjne 
(możliwość pobrania ze strony internetowej www.powiat-lebork.com): 

 formularz zgłoszeniowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu, 

 oświadczenie - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
 
Złożony komplet dokumentów zostanie wpisany na listę i otrzyma kolejny nr. Zweryfikowane zostaną 
kryteria kwalifikowalności uczestnictwa: zamieszkanie na terenie powiatu lęborskiego, wiek 
(ukończony 50 r.ż.), pozostawanie bez zatrudnienia.  
 
3) ETAP III: Test kwalifikacyjno-motywacyjny  
Doradca zawodowy przeprowadzi wśród potencjalnych Uczestników projektu test kwalifikacyjno-
motywacyjny sprawdzający wymagania formalne oraz sytuację społeczno-zawodową, potrzebę  
uczestnictwa i motywację. Doradca przyzna punkty za test, uczestnicy uszeregowani zostaną na 
listach rankingowych wg punktów (im więcej punktów tym wyższe miejsce na liście rankingowej). W 
przypadku jednakowej liczby punktów brana pod uwagę będzie kolejność wpływu dokumentów 
rekrutacyjnych. 
 
4) ETAP IV: Wybór uczestników w oparciu o kryteria formalne:  
Kryteria weryfikowane będą zgodnie z zasadą równości i bezstronności przez Komisję rekrutacyjną,  
w składzie m.in.: koordynator, specjalista ds. realizacji szkoleń i staży oraz doradca zawodowy. 
Utworzone zostaną po dwie listy (podstawowa i rezerwowa) dla każdej grupy wiekowej (dwie dla 
grupy osób w wieku 50-54 lata, dwie dla osób w wieku 55+): 
 

Lista rankingowa osób w wieku 50-54 lata 
(maksymalnie 70% uczestników) 

osób w wieku 55+ (co najmniej 30% 
uczestników) 

podstawowa Dla tej grupy osób zarezerwowano 
maksymalnie 21 miejsc na 
pierwszej liście podstawowej 

Dla tej grupy osób zarezerwowano co 
najmniej 9 miejsc na pierwszej liście 
podstawowej 

rezerwowa W przypadku rezygnacji/skreślenia 
z listy podstawowej osób w wieku 
50-54 lata, na ich miejsce 
kwalifikowane będą nowe osoby z 
list rezerwowych (zarówno w wieku 
50-54 lata, jak i w wieku 55+) w 
sposób taki, aby osoby w wieku 
55+ lat ciągle stanowiły co najmniej 
30% uczestników 

W przypadku rezygnacji/skreślenia z listy 
podstawowej osób w wieku 55+, ich 
miejsce zajmą osoby w wieku 55+ (osoby 
z tej listy rankingowej - rezerwowej w 
wieku 55+) 

http://www.powiat-lebork.com/
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W przypadku rezygnacji osób z list podstawowych będą kwalifikowane osoby z list rezerwowych.  
W przypadku niewyłonienia odpowiedniej liczby uczestników rekrutacja zostanie przedłużona do 
czasu rozpoczęcia danej formy wsparcia.  
Zakwalifikowane osoby podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie stanowiącą załącznik nr 3 do 
Regulaminu oraz oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu. 

 
§6 

KWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU  
 

1. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu będą decydować następujące kryteria: 
a) kryteria formalne: spełnienie kryteriów określonych w §3, 
b) poprawnie wypełnione załączniki wymienione w §5 ust. 10 pkt 2, 
c) wyniki testu, o którym mowa w §5 ust. 10 pkt 3, gdzie kandydat może otrzymać od 0 do 20 

punktów 
2. Komisja rekrutacyjna po zakończeniu prac przedstawi do akceptacji Staroście lub Wicestaroście 

listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w danej formie wsparcia. Tak zaakceptowana lista 
jest ostateczna. Zaakceptowane listy zostaną udostępnione w Starostwie Powiatowym w Lęborku 
– w Biurze projektu. 

3. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną poinformowane o tym fakcie mailowo 
i/lub telefonicznie. 

4. W przypadku, gdy liczba chętnych spełniających kryteria formalne przewyższy liczbę 
dostępnych miejsc utworzone zostaną listy rezerwowe.  

5. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych. 
6. Kandydat zakwalifikowany przez komisję rekrutacyjną do udziału w projekcie staje się uczestnikiem 

projektu z chwilą podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie stanowiącej załącznik nr 3 do 
Regulaminu. 

 
§ 7 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

1. Uczestnik (BO) projektu ma prawo do: 
a) uczestniczenia w nieodpłatnych zajęciach, 
b) otrzymania nieodpłatnie materiałów dydaktycznych oraz piśmienniczych, których odbiór będzie 

kwitować podpisem, 
c) otrzymania stosownego dokumentu potwierdzającego ukończenie zajęć w ramach projektu 

(certyfikatu/zaświadczenia). 
2. Uczestnik (BO) jest zobowiązany do: 

a) powiadomienia w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem udziału w projekcie Powiatowy Urząd Pracy 
w Lęborku, jeżeli jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna, 

b) uczestniczenia w zajęciach w pełnym zakresie przewidzianym programem, przy minimum 80% 
obecności, większa liczba nieobecności spowoduje skreślenie z listy uczestników  
z koniecznością zwrotu materiałów dydaktycznych, 

c) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach, 
d) potwierdzania każdorazowo obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu 

na liście obecności, 
e) wypełniania ankiet ewaluacyjnych, 
f) zaliczania egzaminów/testów (jeżeli przewidziano w programie zajęć), 
g) udostępnienia danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu, związanych  

z przeprowadzeniem rekrutacji, monitoringu, promocji i ewaluacji projektu, a także w zakresie 
niezbędnym do wywiązania się Beneficjenta projektu z obowiązków sprawozdawczych  

h) informowania o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych celem umożliwienia 
Beneficjentowi projektu wywiązania się z obowiązków dot. sprawozdawczości projektu 

i) złożenia usprawiedliwienia do biura projektu w przypadku nieobecności na zajęciach. 
Dopuszcza się usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami 
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losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego zwolnienia 
lekarskiego lub karty leczenia szpitalnego. 

 
 

§ 8 
ZASADY UCZESTNICTWA I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 
1. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie rozpoczyna w nim udział od dnia podpisania Deklaracji 

uczestnictwa oraz innych stosownych dokumentów. Zasady realizacji staży i szkoleń/kursów 
określone zostaną w odrębnym Regulaminie odbywania szkoleń, kursów i staży.    

2. Uczestnik projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez podania przyczyn, jeśli 
rezygnacja zostanie zgłoszona pisemnie do Biura projektu najpóźniej na 3 dni robocze przed 
rozpoczęciem pierwszych zajęć. 

3. Beneficjent dopuszcza rezygnację uczestników z udziału projekcie w trakcie jego trwania, ale tylko  
i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub w przypadku podjęcia przez 
uczestnika zatrudnienia. 

4. Rezygnacja, o której mowa w § 8 ust. 3 wymaga uzasadnienia w formie pisemnego oświadczenia  
o przyczynie rezygnacji, złożonego do 7 dni od momentu zaistnienia wskazanych przyczyn. 

5. Beneficjent ostateczny zostaje skreślony z listy uczestników projektu w przypadku: 
a) naruszenia swoich obowiązków wymienionych § 7 niniejszego regulaminu, 
b) nieobecności przekraczających więcej niż 20% wszystkich zajęć. 

6. Miejsce osoby skreślonej z listy uczestników zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej,  
w przypadkach kiedy będzie to możliwe. 

7. W przypadku rezygnacji lub skreślenia BO z udziału w projekcie, Beneficjent projektu będzie żądać od 
niego zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i promocyjnych.  

8. Każdy z uczestników w zamian za udzielenie wsparcia w ramach projektu zobowiązany jest do 
dostarczenia do Biura projektu dokumentów potwierdzających swoje zatrudnienie do 3 miesięcy po 
zakończeniu udziału w projekcie, jeśli podejmie pracę w oparciu o: stosunek pracy, stosunek cywilno-
prawny lub samozatrudnienie. 

 
 

§ 9 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie rozstrzygane będą przez Starostę lub 

Wicestarostę. 
2. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się prawo zmiany niniejszego regulaminu. 
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego. 

 
 
 
 
 

 


