REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE
„KOMPETENTNI”
realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne, Działanie 11.1: Aktywne włączenie
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4.
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§2
DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt „Kompetentni” realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne, Działanie 11.1: Aktywne włączenie
Instytucji Zarządzającej (IZ) – oznacza to Zarząd Województwa Lubelskiego;
Instytucji Pośredniczącej (IP) – oznacza to Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie;
Beneficjencie lub Organizatorze – oznacza to Deinde sp. z o.o. (DinD);
Kandydacie/tce – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o udział w Projekcie;
Uczestniku/czce – należy przez to rozumieć osobę, która została zakwalifikowana do udziału
w Projekcie;
Komisji Rekrutacyjnej - oznacza to organ oceniający formularze rekrutacyjne i dokonujący
kwalifikacji Uczestników/czek Projektu;
Osobie niepełnosprawnej – oznacza to osobę niepełnosprawną w świetle przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), a także osobę z zaburzeniami
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1.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji
Uczestniczek i Uczestników Projektu „Kompetentni” (nr projektu RPLU.11.01.00-060078/17), ich prawa i obowiązki a także etapy wsparcia przewidzianego w ramach Projektu.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne, Działanie 11.1:
Aktywne włączenie, na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Województwem Lubelskim
– Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie a Deinde sp. z o.o., z siedzibą rejestracyjną przy ul.
Cyprysowej 21/18 w Lublinie, NIP: 9462599131, REGON 060588802, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000350329.
Projekt realizowany jest przez Biuro Deinde sp. z o.o., przy ul. Okopowej 5/489 w Lublinie,
20-022 Lublin.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest w terminie od 01.09.2021 r. do 31.03.2022 r. na terenie
województwa lubelskiego.
Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa oraz poprawa dostępu do
rynku pracy osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w regionie 30 mieszkanek i mieszkańców woj. lubelskiego z niepełnosprawnościami (stopień lekki i
umiarkowany), w tym min. 20 kobiet, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
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§3
UCZESTNICY/CZKI PROJEKTU
1. Uczestnikami/czkami projektu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają poniższe warunki:
a) osoby niepełnosprawne (stopień lekki i umiarkowany), w tym osoby z zaburzeniami
psychicznymi,
b) zamieszkujące woj. lubelskie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego),
c) pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby bezrobotne zarejestrowane, osoby
bezrobotne niezarejestrowane i osoby bierne zawodowo),
d) zdolne i gotowe do odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze
czasu pracy (7 lub 8 godz./dzień) oraz do podjęcia zatrudnienia w min. połowie wymiaru
czasu pracy.
e) w przypadku zainteresowania szkoleniem „Kadry i płace z obsługą sekretariatu” – osoby
posiadające minimum średnie wykształcenie, w przypadku zainteresowanie szkoleniem
„Sprzedaż z obsługą komputera i kasy fiskalnej” oraz szkoleniem „Organizacja usług
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psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. z. 2011 r., Nr 231 poz. 1375), tj. osobę z odpowiednim orzeczeniem lub
innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.
Osobie pozostającej bez zatrudnienia – oznacza to osobę w wieku 15–64 lata, niezatrudnioną,
niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym osobę zarejestrowaną we
właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako
bezrobotna, o której mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.).
Osobie bezrobotnej – oznacza to osobę pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy
i aktywnie poszukującą zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby niezarejestrowane w urzędzie
pracy jak również osoby zarejestrowane jako bezrobotne w ewidencji urzędu pracy, zgodnie
z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów.
Także osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są
bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), tj.
pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Status na
rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.
Osobie długotrwale bezrobotnej – oznacza osobę bezrobotną tj. pozostającą bez pracy, gotową
do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia. W tym:
- Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
- Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
Wiek Uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu
rozpoczęcia udziału w projekcie.
Osobie biernej zawodowo – oznacza to osobę, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły
roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Także studenci studiów stacjonarnych, 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).
Osobie o niskich kwalifikacjach – oznacza to osobę posiadającą wykształcenie na poziomie do
ISCED 3 włącznie. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych w
zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 20142020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich PI.
Poziom uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.
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§4
REKRUTACJA
1. Rekrutacja jest prowadzona w sposób otwarty - zgodnie z zasadą równych szans (przy
uwzględnieniu przyjętych kryteriów oraz założonych do osiągnięcia we wniosku o
dofinansowanie wskaźników).
2. Założono, że w projekcie weźmie udział 20 kobiet i 10 mężczyzn.
3. Zgłoszenia będą przyjmowane w okresie od września 2021 r. do momentu zakwalifikowania
30 osób, przez okres około 1,5 miesiąca dla każdej grupy.
4. W uzasadnionym przypadku, będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca. Stosowna
informacja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie www projektu.
5. Należy mieć na uwadze, że złożenie zgłoszenia do danej grupy nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem na dane szkolenie (pierwszym etapem jest bowiem diagnoza potrzeb,
w ramach której osoba może zostać zakwalifikowana na inny rodzaj szkolenia, tj. może zostać
jej zaproponowane przeniesienie do innej grupy – zgodnie z opracowaną indywidualną
ścieżką reintegracji).
6. Zgłoszenia będą przyjmowane w biurze projektu w Lublinie, przy ul. Okopowa 5/489, 20-022
Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 oraz podczas spotkań
informacyjnych.
7. Zgłoszenia można przesyłać także pocztą tradycyjną na adres: Deinde sp. z o.o., Biuro
projektu „Kompetentni”, ul. Okopowa 5/489, 20-022 Lublin. Jako data zgłoszenia zostanie
przyjęta data wpływu dokumentów do biura projektu.
8. Zgłoszenia przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
9. Kompletne zgłoszenie obejmuje:
a) Podpisany Regulamin udziału w projekcie,
b) Wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy (wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do Regulaminu),
c) Podpisane Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych w zbiorach (wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do Regulaminu),
d) Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument.
e) Zaświadczenie z Urzędu Pracy (w odniesieniu do osoby bezrobotnej zarejestrowanej
w Urzędzie Pracy)
f) Zaświadczenie z ZUS o przebiegu ubezpieczeń, potwierdzające status osoby
niepodlegającej składkom (w odniesieniu do osoby bezrobotnej niezarejestrowanej
w Urzędzie Pracy lub biernej zawodowo).
10.
Dokumenty zgłoszeniowe będą dostępne w biurze projektu, na stronie internetowej
projektu oraz podczas spotkań informacyjnych.
11.
Wszystkie kserokopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
kandydata/tkę (oświadczenie „potwierdzam za zgodność z oryginałem”, data i podpis).
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gastronomicznych z obsługą kasy fiskalnej” – osoby posiadające wykształcenie minimum
zawodowe.
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12.
Osoby, które złożą niekompletne lub niepoprawnie wypełnione zgłoszenia zostaną
wezwane do ich uzupełnienia (ustnie przez pracownika przyjmującego zgłoszenie lub
telefonicznie).
13.
W przypadku nieuzupełnienia dokumentów we wskazanym przez pracownika terminie,
zgłoszenie nie podlega dalszemu procesowi rekrutacji.
14.
Nie podlegają rozpatrzeniu, w tym wezwaniu do uzupełnienia, zgłoszenia, które nie
zawierają danych umożliwiających kontakt (jednoczesny brak: adresu, nr telefonu, e-maila).
15.
W przypadku uzupełnienia dokumentów, jako datę zgłoszenia przyjmuje się datę
uzupełnienia /złożenia poprawnej wersji dokumentów.
16.
Ostatecznego wyboru Uczestników/czek spośród kandydatów/ek dokona Komisja
Rekrutacyjna, składająca się z 2 członków zespołu projektowego.
17.
Komisja będzie brała pod uwagę:
a) kryteria formalne,
b) założone do osiągnięcia wskaźniki,
c) kryteria pierwszeństwa,
d) datę zgłoszenia.
18.
Kryteria formalne, o których mowa powyżej dotyczą złożenia poprawnych i kompletnych
dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów udziału w projekcie określonych
w § 3 i § 4.
19.
Kryteria pierwszeństwa, o których mowa powyżej obejmują premiowanie kobiet - do
momentu zakwalifikowania 20 kobiet.
20. Założone do osiągnięcia we wniosku o dofinansowanie wskaźniki obejmują
zagwarantowanie 20 miejsc dla kobiet (w związku z tym zastrzega się możliwość zawieszenia
rekrutacji mężczyzn w sytuacji, gdy ich liczba wśród zakwalifikowanych osób wyniesie 10).
21. Zgłoszenia będą szeregowane na podstawie ww. kryterium pierwszeństwa i daty zgłoszenia.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń spełniających kryteria rekrutacyjne przewyższy liczbę miejsc
do danej grupy, pod uwagę będą brane zapisy regulaminu konkursu, określające, że wsparcie
powinno być skoncentrowane na osobach najbardziej oddalonych od rynku pracy,
doświadczających złożonych problemów powodujących ubóstwo i wykluczenie społeczne, które
w pierwszej kolejności wymagają kompleksowego wsparcia z wykorzystaniem instrumentów
aktywizacji społecznej, głównie na osobach długotrwale bezrobotnych, osobach młodych,
osobach o niskich kwalifikacjach oraz osobach bez doświadczenia zawodowego. Preferencje
mogą być stosowane również dla osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z
niepełnosprawnością sprzężoną, osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z
niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz osób
doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z
powodu więcej niż jednej z przesłanek.
22. Maksymalnie 15 osób w danej grupie zostanie zaproszonych na ustandaryzowaną rozmowę
kwalifikacyjną w formie bezpośredniej lub wywiadu telefonicznego (zgodnie z preferencją osoby
i aktualnym stanem epidemiologicznym), celem potwierdzenia możliwości udziału w projekcie
(tj. we wszystkich formach wsparcia możliwych do realizacji w projekcie) oraz możliwości
podjęcia dalszego zatrudnienia. Wynik rozmowy zostanie skwantyfikowany w przedziale 0 – 3
punkty.

23. Do każdej z grup Komisja zakwalifikuje odpowiednio po 10 osób na Listy Podstawowe,
biorąc pod uwagę również wynik rozmowy, o której mowa powyżej.
24. Pozostałe osoby zostaną wpisane na Listy Rezerwowe.
25. Lista Podstawowa i Rezerwowa osób zakwalifikowanych zostanie umieszczona na stronie
internetowej projektu oraz będzie dostępna do wglądu w biurze projektu. Kandydaci/tki
zostaną poinformowanie telefonicznie i/lub e-mailowo i/lub bezpośrednio) o wynikach prac KR.
26. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do projektu Komisja Rekrutacyjna może
zakwalifikować do projektu następną osobę z Listy Rezerwowej z zachowaniem kolejności na
liście (z uwzględnieniem planowanych do osiągnięcia wskaźników).
27. Kolejne osoby z Listy Rezerwowej mogą przystąpić do projektu do momentu, w którym
przeprowadzonych zostanie nie więcej niż 20% obowiązkowych zajęć z danego zakresu.
28. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.
29. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu zostaną podpisane umowy, na wzór kontraktu
socjalnego.
§5
ZAKRES WSPARCIA
1. Proces wsparcia - odbywa się w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji stworzoną dla
każdej osoby, z uwzględnieniem (a) diagnozy sytuacji problemowej, (b) zasobów, (c)
potencjału, (d) predyspozycji, (e) potrzeb.
2. Usługi oferowane w ramach projektu obejmują:
I. Przeprowadzenie diagnozy oraz opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (3 godz.
zegarowe/osoba) - 2 spotkania * 1,5 godz. zegarowe/osobę.







Trening kompetencji i umiejętności społecznych (kompetencje kluczowe) - 48 godz.
dyd./gr. – 6 dni po 8 godz. zajęć. Program: proces i rodzaje komunikacji, emocje, sposoby
radzenia sobie ze stresem, sposoby rozwiązywania konfliktów, budowanie poczucia
własnej wartości, autoprezentacja, obsługa komputera, czytanie dokumentów/umów ze
zrozumieniem.
Indywidualne poradnictwo prawne/obywatelskie (4 godz. zeg./os. w ramach 2
spotkań) z zakresu spraw ubezpieczeń, zasiłków, spadkowych, alimentacyjnych, prawa
pracy, udzielanie uczestnikom informacji o prawach i uprawnieniach służące
przywróceniu samodzielności życiowej, rozwiązywaniu bieżących problemów (np.
finansowych, mieszkaniowych, rodzinnych, związanych z rodzicielstwem).
Grupowe poradnictwo zawodowe (GPZ) - 32 godz. dyd./gr. - 4 dni zajęć. Moduł z
zakresu aktywnych technik poszukiwania pracy, w tym w internecie; zasady
sporządzania dokumentów aplikacyjnych; przygotowanie CV w formacie Europass na
potrzeby
przyszłych
rozmów
rekrutacyjnych/poszukiwania
stażu/pracy;
przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej.
Indywidualne poradnictwo zawodowe - 2 spotkania *1,5 godz. zeg./osobę (1-sze w
trakcie GPZ, drugie po GPZ). Cel: wsparcie uczestników, przygotowanie indywidualnych
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II Wsparcie w postaci poniższych usług: (przy czym np. liczba godzin poszczególnych usług,
szczególnie indywidualnych, może być różna dla poszczególnych osób – zgodnie
z przeprowadzoną diagnozą):

Typy szkoleń:
„Sprzedaż z obsługą komputera i kasy fiskalnej - 120 godz. dyd./grupę (kod zawodu 524402).
Program: Podstawy i teoria sprzedaży, Handel hurtowy i detaliczny, Prawne aspekty
sprzedaży, Prowadzenie rejestrów i ewidencji, Sporządzanie dokumentów handlowych.
Tworzenie regulaminu sprzedaży internetowej, Realizowanie zamówień, Obsługa
posprzedażowa, obsługa komputera i kasy fiskalnej.
„Kadry i płace z obsługą sekretariatu” – 120 godz. godz. dyda./grupę (kod zawodu 242307, 431301).
Program: Zagadnienia prawa pracy; Dokumentacja pracownicza; Rodzaje i zasady
zawierania umów o pracę; Czas pracy i jego ewidencjonowanie; Urlopy pracowników;
Wynagrodzenia; Listy płac; Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne; Obsługa programu
Płatnik, organizacja pracy sekretariatu, obsługa klientów.
„Organizacja usług gastronomicznych z obsługą kasy fiskalnej” – 120 godz.
dyd./grupę (kod zawodu - 343403). Program: Zaopatrzenie i magazynowanie;
Przyjmowanie zleceń i dobieranie menu; Obsługa klientów; Serwowanie posiłków i
napojów; Przygotowanie stanowiska pracy w kuchni; Sporządzanie zup i dodatków do
zup, wybranych dań garmażeryjnych i barowych, sałatek, deserów, napojów, obsługa
kasy fiskalnej.


Staż zawodowy - 3 m-ce/osobę.

3. Wyżej opisane wsparcie, świadczone będzie na podstawie umowy na wzór kontraktu
socjalnego.
4. Przez jedną godzinę dydaktyczną rozumie się 45 minut, przez godzinę zegarową 60 minut.
5. Usługi będą świadczone w Lublinie lub w innej miejscowości (pod warunkiem zebrania się
grupy w danej miejscowości) co do zasady w dni robocze w przedziale godzin 8-18. Zajęcia
indywidualne mogą być świadczone również w godzinach popołudniowo-wieczornych oraz w
soboty i niedziele. W szczególnych przypadkach (tj. konieczności zachowania zgodności z
harmonogramem kolejnych usług wynikającym z wniosku o dofinansowanie) wszystkie usługi
mogą być świadczone również w weekendy. Przystępując do projektu Uczestnik/czka wyraża
zgodę na udział w zajęciach w soboty i niedziele, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Staże będą miały miejsce na terenie województwa lubelskiego.
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dokumentów
aplikacyjnych,
motywowanie
uczestników/ki,
indywidualne
rozszerzenie/wyjaśnienie treści z GPZ – wg potrzeb uczestników/czek.
Indywidualne pośrednictwo pracy - min. 6 godz. zeg. (śr. 3 spotkania)/osobę, w tym
min. 2 spotkania przed stażem. Zakres usługi: umawianie na rozmowy rekrutacyjne,
wspólne poszukiwanie ofert stażu/pracy dla uczestnika/czki; informowanie
uczestników/czki o przysługujących im prawach i obowiązkach. Cel: pomoc w
znalezieniu optymalnego miejsca stażu/zatrudnienia.
Szkolenie - 120 godz. dyd./grupę, średnio 6-8 godz./dzień, ok. 15-18 dni zajęć.
Wszystkie szkolenia w ramach projektu: będą się rozpoczynać i kończyć procesem
pomiaru kompetencji (pomiar początkowy i egzamin końcowy). Jeżeli podczas
doradztwa zawodowego i określania ścieżki reintegracji okaże się, że osoba nie ma
predyspozycji do danego zawodu wówczas zostanie objęta innym szkoleniem (zgodnym
z jej możliwościami/predyspozycjami-jeżeli nie minie 20% zajęć w danej grupie).
Wówczas liczebność grup może się zmienić (np. 8 i 12 osób).

7. Podczas usług grupowych trwających minimum 6 godzin dydaktycznych uczestnicy/czki
otrzymają wyżywienie (obiad, przerwa kawowa).
8. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe (skrypty i książki – podczas szkolenia).
9. Podczas usług indywidualnych (indywidualne poradnictwo i pośrednictwo pracy) uczestnicy
nie otrzymają wyżywienia, poczęstunku ani materiałów szkoleniowych.
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1. Osoby zamieszkujące poza miejscem odbywania się usług w ramach projektu mogą starać się
o zwrot kosztów przejazdu najtańszym środkiem komunikacji do miejscowości odbywania
się usług, na następujących zasadach:
Usługi z wyjątkiem staży:
a) Uczestnik/czka, spełniający/a kryteria, składa wniosek o zwrot kosztów przejazdu na
formularzu udostępnionym przez Organizatora wraz z kompletem biletów przejazdowych
(tam i z powrotem) za 1 dzień usługi.
b) Wynikający z przedstawionych biletów jednorazowych koszt, będzie pomnożony przez liczbę
dni obecności na usługach świadczonych w ramach projektu (na podstawie List obecności).
c) Bilety przejazdowe to np.: bilety kolejowe II klasy, bilety autobusowe, bilety od innego
przewoźnika.
d) W przypadku usług regularnych, długoterminowych takich jak szkolenie, należy korzystać
z biletów miesięcznych, gdyż koszt biletu miesięcznego jest w takim przypadku najtańszym
kosztem przejazdu.
e) Zwrot kosztów dojazdu nastąpi po zakończeniu usług, po złożeniu kompletnych i
poprawnych dokumentów rozliczeniowych w sposób następujący: pierwszy zwrot za TKiUS,
IPZ , GPZ, drugi zwrot za szkolenie oraz poradnictwo specjalistyczne i pośrednictwo pracy
realizowane podczas szkolenia, kolejne zwroty odpowiednio po pełnym zakończeniu danej
usługi.
f) Jeśli warunki dojazdu (cena i trasa) nie zmieniają się, dla rozliczenia kosztów dojazdu na
kolejne usługi, możliwym jest złożenie oświadczenia, że warunki dojazdu nie zmieniły się w
stosunku do dokumentów przedstawianych przy pierwszym zwrocie.
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§ 5a
STYPENDIA – UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW/CZEK
1. Za udział w 120 godzinnym szkoleniu przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości
942,00 zł/szkolenie (koszt całkowity obejmujący składki ZUS). Stypendium nie przysługuje
za godziny nieobecności na szkoleniu, zatem wysokość wypłacanego stypendium jest
proporcjonalna do liczby godzin szkolenia, w których Uczestnik/czka Projektu faktycznie
uczestniczył/a. Potwierdzeniem faktycznej liczby godzin uczestnictwa będą podpisy
w dzienniku zajęć.
2. Stypendium szkoleniowe wypłacane będzie jednorazowo po zakończeniu szkolenia.
W przypadku pobierania innego stypendium szkoleniowego, finansowanego ze środków
Funduszu Pracy i wypłacanego przez Urząd Pracy, Uczestnikom projektu nie przysługuje
stypendium szkoleniowe z tytułu uczestnictwa w projekcie.
3. Za czas odbywania stażu przysługuje stypendium stażowe w kwocie 1578,60 zł/miesięcznie
(koszt całkowity obejmujący składki ZUS). Za każde 30 dni odbytego stażu przysługuje 2 dni
wolnego- za te dni również przysługuje stypendium. Stypendium stażowe wypłacane będzie
po zakończonym miesiącu stażu, po dostarczeniu przez Uczestnika/czkę listy obecności.
§ 5b
ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU – UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW/CZEK

g) Organizator ma prawo sprawdzić wiarygodność danych, prosząc o dodatkowe dokumenty
lub sprawdzając dane w odpowiednich instytucjach, w tym również ma prawo potwierdzić,
że przedstawione bilety są najtańszym środkiem transportu.
h) Zwrot kosztów przejazdu na usługi z wyjątkiem staży jest przewidziany dla max 50%
uczestników/czek w każdej grupie, w wysokości do 20 zł/dzień/osobę. W przypadku gdy
część osób, korzystająca ze zwrotu kosztów przejazdu, będzie miała niższe koszty dzienne niż
20 zł, wolne środki mogą zostać przeznaczane dla dokonania zwrotów osobom, które będą
mieć wyższe dzienne koszty dojazdu niż 20 zł.

§6
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW/CZEK
1. Uczestnicy/czki zobowiązani/e są do:
a) Podpisania Umowy na wzór kontraktu socjalnego, Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz
innych wymaganych dokumentów nie później niż w pierwszym dniu wsparcia.
b) W przypadku osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako os. bezrobotne, poinformowania
właściwego Urzędu Pracy o swoim udziale w projekcie „Kompetentni” na 7 dni przed
planowanym rozpoczęciem udziału w szkoleniu.
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Prywatny środek transportu
m) W sytuacji niemożności skorzystania z komunikacji zbiorowej – koszt dojazdu może być
rozliczony na podstawie użytkowania samochodu osobowego. Wówczas kosztem
kwalifikowalnym są wydatki na paliwo w wysokości odpowiadającej cenie najtańszego biletu
na przejechanej trasie po przedstawieniu przez Uczestnika/czkę stosownego oświadczenia
na formularzu dostarczonym przez Organizatora o wykorzystaniu samochodu wraz
z odniesieniem do cen biletów przewoźnika na przejechanej trasie (wg informacji uzyskanej
od przewoźnika – zwrotowi podlega najtańszy koszt przejazdu, np. bilet miesięczny
w przypadku szkoleń/staży).
n) W przypadku korzystania z prywatnego środka transportu Uczestnik/czka jest zobowiązana
okazać do wglądu pracownikowi projektu swoje prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny
pojazdu. W przypadku korzystania z pojazdu zarejestrowanego na inną osobę okazać należy
także umowę użyczenia pojazdu lub oświadczenie o użyczeniu pojazdu. W przypadku
korzystania z jednego prywatnego środka transportu przez kilka osób, zwrot należny jest 1nej osobie.
o) Organizator ma prawo sprawdzić wiarygodność danych, prosząc o dodatkowe dokumenty
lub sprawdzając dane w odpowiednich instytucjach.
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Staże:
i) W przypadku stażu, należy korzystać z biletów miesięcznych, gdyż ich koszt jest co do zasady
najtańszą opcją przejazdu na danej trasie.
j) Stażysta/tka po pierwszym miesiącu stażu złoży komplet dokumentów dotyczący zwrotu
kosztów przejazdu wraz z załącznikami (w tym miesięcznym biletem). Po każdym kolejnym
miesiącu, Uczestnik/czka będzie zobowiązany/a do złożenia oświadczenia, że warunki
dojazdu na staż (cena, trasa) nie uległy zmianie od momentu złożenia ostatniego kompletu
dokumentów.
k) Koszty przejazdu na staż będą rozliczane i wypłacane po każdym z zakończonych miesięcy
stażu, po złożeniu kompletnych i poprawnych dokumentów rozliczeniowych.
l) Zwrot kosztów przejazdu na staże jest przewidziany dla max 3 uczestników/czek w każdej
grupie, w wysokości do 100 zł/m-c.

Deinde sp. z o.o.
NIP 9462599131, REGON 060588802, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000350329
tel. +48 789 296 663, + 48 786 943 755
www.deinde.pl, info@deinde.pl
Adres rejestracyjny:
Biuro projektu:
ul. Cyprysowa 21/18
ul. Okopowa 5/489
20-224 Lublin
20-022 Lublin

9 Regulamin udziału w projekcie „Kompetentni”
Strona

c) W przypadku pobierania innego stypendium szkoleniowego, wypłacanego przez Urząd Pracy
a finansowanego ze środków Funduszu Pracy, złożenia oświadczenia o rezygnacji
z pobierania stypendium szkoleniowego w ramach projektu, z uwagi na brak możliwości
równoległego pobierania świadczeń z dwóch różnych źródeł, z tytułu uczestnictwa w tej
samej formie wsparcia.
d) Uczestniczenia w 100% spotkań z zakresu indywidualnego poradnictwa i pośrednictwa
pracy oraz minimum 80 % treningu umiejętności i kompetencji społecznych (min. 39 godz
dyd.) oraz grupowego poradnictwa zawodowego (26 godz. dyd./gr.) i min. 80% zajęć
szkoleniowych (tj. min 96 godz. dyd.).
e) Brania udziału w rozmowach rekrutacyjnych w sprawie stażu/pracy w terminach i miejscach
wskazanych przez Organizatora.
f) Odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w wymiarze max 8 godz./dzień (40
godz./tydzień) (osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym 7 godz./dzień) u
pracodawcy wskazanego przez Organizatora. Uczestnik/czka ma obowiązek odbyć
zaproponowany przez Organizatora staż, jeśli jest zgodny z przepisami prawa polskiego oraz
powiązany z ukończonym szkoleniem, nawet jeśli zaproponowany staż nie będzie w pełni
zgodny z preferencjami Uczestnika/czki. Jednocześnie Uczestnik/czka ma możliwość
poszukiwania miejsca stażowego we własnym zakresie. Poszukiwany przez Uczestnika/czkę
staż musi być powiązany z ukończonym szkoleniem oraz musi odbywać się zgodnie z
zapisami Regulaminu projektu oraz Umowy stażowej, w tym musi prowadzić do podjęcia
zatrudnienia. Wzór umowy stażowej dostępny jest w biurze projektu.
g) Podjęcia dowolnego zatrudnienia do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie, w
przypadku otrzymania oferty pracy. Podjęcia zatrudnienia na minimum ½ etatu na min. 3
miesiące do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, w przypadku otrzymania oferty
pracy, jeśli jest zgodna z przepisami polskiego prawa, nawet jeżeli propozycja pracy nie
będzie w pełni zgodna z preferencjami Uczestnika/czki. Podjęcie zatrudnienia na minimum 3
miesiące rozumiane jest zgodnie z zapisami regulaminu (punkt 4, 5 i 6 niniejszego paragrafu).
h) W przypadku posiadania statusu osoby biernej zawodowo zarejestrowanie się w urzędzie
pracy do 4 tygodni od zakończenia pracy i aktywne poszukiwanie zatrudnienia.
i) Punktualnego przychodzenia na zajęcia oraz potwierdzania swojej obecności na zajęciach,
poprzez złożenie podpisu na Liście obecności.
j) Potwierdzenia swojej obecności na usługach z zakresu indywidualnego poradnictwa
zawodowego i pośrednictwa pracy, poprzez złożenie podpisu na listach obecności, karcie
doradztwa/karcie pośrednictwa.
k) Wcześniejszego informowania o planowanych nieobecnościach (e-mailowo lub
telefonicznie).
l) Usprawiedliwiania opuszczonych zajęć poprzez pisemne wyjaśnienie i/lub dokument
potwierdzający wystąpienie okoliczności uniemożliwiających udział w zajęciach.
m) Wypełniania ankiet monitorujących i ewaluacyjnych w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz
po jego zakończeniu oraz poddawanie się innym działaniom monitorującym i ewaluacyjnym
na potrzeby monitoringu, sprawozdawczości, kontroli i ewaluacji projektu „Kompetentni” (nr
projektu RPLU.11.01.00-06-0078/17) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
n) Udziału w badaniu monitoringowym w okresie 4 tygodni i 3 m-cy od zakończenia udziału
w projekcie.
o) Informowania Organizatora o każdej zmianie swojego statusu uprawniającego do udziału
w projekcie, w szczególności o zmianie swojej sytuacji zawodowej.
p) Przestrzegania zasad współżycia społecznego.

1. W przypadku nieobecności na spotkaniach z zakresu indywidualnego poradnictwa i/lub
pośrednictwa pracy i/lub przekroczenia 20% jednostek zajęciowych dopuszczalnego limitu
nieobecności na zajęciach grupowych i/lub niestawienia się na umówionej rozmowie
w sprawie stażu/pracy i/lub odmowy przyjęcia zaproponowanego stażu i/lub
nieprzestrzegania zasad odbywania stażu i/lub odmowy podjęcia zaproponowanej pracy
i/lub rezygnacji z udziału w projekcie i/lub złożenia nieprawdziwego oświadczenia –
Uczestnik/czka zobowiązuje się pokryć koszty uczestnictwa w projekcie w wysokości do 15
148, 50 PLN.
2. Organizator może wystąpić o zwrot kosztów, o których mowa w pkt. 1 również po
zakończeniu projektu, jeśli działania lub zaniechania Uczestnika/czki spowodują uznanie
przez organy kontrolne kosztów jej uczestnictwa w projekcie za niekwalifikowalne.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie na skutek podjęcia zatrudnienia Organizator
może zwolnić osobę ze zwrotu kosztów, jeśli jej rezygnacja nie spowoduje zagrożenia w
postaci nieosiągnięcia wskaźników projektu dotyczących liczby osób objętych
poszczególnymi formami wsparcia oraz liczby osób, które ukończyły poszczególne formy
wsparcia.
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§7
KARY UMOWNE
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2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest wyłącznie z powodu podjęcia zatrudnienia na
minimum 3 miesiące, zgodnie z zapisami regulaminu. Przy czym możliwe jest to wyłącznie
dla uczestników/czek, którzy przejdą ścieżkę reintegracji, włącznie z rozpoczęciem szkolenia.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie, Uczestnik/czka jest zobowiązana do
bezzwłocznego złożenia pisemnego oświadczenia w tej kwestii oraz dokumentu
potwierdzającego podjęcie zatrudnienia.
4. Przez zatrudnienie należy rozumieć podjęcie pracy w oparciu o: (a) stosunek pracy (min. ½
etatu), (b) stosunek cywilno-prawny (miesięczne wynagrodzenie minimalne), (c)
samozatrudnienie na 3 m-ce.
5. Potwierdzenie zatrudnienia nastąpi na podstawie dostarczonych przez Uczestnika/czki
Projektu dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia
(np. kopia umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, zaświadczenie z zakładu pracy
o zatrudnieniu, wydruk z CEIDG o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej wraz
z dowodem uiszczania należnych składek ZUS przez 3 m-ce oraz dowodem pozostawania w
zatrudnieniu przez min. 3 m-ce).
6. Osoba, która podjęła zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej powinna
przedstawić dokument umożliwiający zweryfikowanie czy zostały spełnione warunki:
a) umowa jest zawarta na okres minimum trzech miesięcy oraz
b) wartość umowy zlecenia/o dzieło nie może być niższa niż 3-krotność minimalnego
wynagrodzenia.
7. Uczestnik/czka zobowiązuje się dostarczyć do Organizatora dokumenty potwierdzające
podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie (o ile podjął/ęła zatrudnienie do
trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie).
8. Uczestnik/czka zobowiązuje się do udzielania Instytucjom zaangażowanym w realizację RPO
WL niezbędnych informacji dla celów monitoringu, sprawozdawczości, kontroli i ewaluacji
RPO WL.
9. W przypadku niestosowania się do powyższych zasad, Organizator ma prawo skreślić
Uczestnika/czkę z listy Uczestników/czek projektu oraz obciążyć kosztami udziału
w projekcie o których mowa poniżej.

4. W przypadku wystąpienia udokumentowanych zdarzeń losowych (np. kwestie zdrowotne)
Organizator może zwolnić Uczestnika/czkę z obowiązku zwrotu części lub całości kosztów,
o których mowa w pkt. 1. Sytuacje takie będą rozpatrywane indywidualnie, w oparciu
o stanowisko IZ i/lub IP.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta
projektu.
2. Ostateczna interpretacja „Regulaminu Projektu” należy do Deinde sp. z o.o. w oparciu o
wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.
4. Regulamin wszedł w życie dnia 06.09.2021 r, aktualizacja z dn. 27.09.2021.
Załączniki:
1.
2.

Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie Uczestnika/czki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zbiorach

Ja niżej podpisany/a……………………………………………………………...………………… oświadczam, iż
zapoznałem/am się z Regulaminem udziału w projekcie, w całości akceptuję jego zapisy
i zobowiązuję się do ich stosowania.

Strona

11 Regulamin udziału w projekcie „Kompetentni”

…………………..……………………………………………………….
Data i podpis kandydata/tki

Deinde sp. z o.o.
NIP 9462599131, REGON 060588802, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000350329
tel. +48 789 296 663, + 48 786 943 755
www.deinde.pl, info@deinde.pl
Adres rejestracyjny:
Biuro projektu:
ul. Cyprysowa 21/18
ul. Okopowa 5/489
20-224 Lublin
20-022 Lublin

Załącznik nr 1 do Regulaminu
udziału w projekcie „KOMPETENTNI”

Formularz Zgłoszeniowy do projektu „KOMPETENTNI”
Tytuł projektu

Kompetentni

Nr projektu:

RPLU.11.01.00-06-0078/17

Beneficjent

Deinde sp. z o.o.

Nazwa programu
operacyjnego
Oś priorytetowa:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020
Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne

Działanie:

Działanie: 11.1 Aktywne włączenie
Proszę nie wypełniać. Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie.
Data i godzina wpływu…………………………………….……………….
Przyjął/ęła

…………………………………………………….……………..

zawodowe).

□ Kadry i płace z obsługą sekretariatu (wymagane wykształcenie min. średnie).
□ Organizacja usług gastronomicznych z obsługą kasy fiskalnej (wymagane wykształcenie min.
zasadnicze zawodowe).

PROSZĘ WYPEŁNIĆ PONIŻSZE FORMULARZE CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI

Imię (imiona)
Nazwisko
Dane kandydata/tki Data i miejsce
urodzenia
Płeć
PESEL / Wiek
Dane kontaktowe

□ Kobieta

□ Mężczyzna
/

Telefon
kontaktowy
(OBOWIĄZOWO)

Deinde sp. z o.o.
NIP 9462599131, REGON 060588802, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000350329
tel. +48 789 296 663, + 48 786 943 755
www.deinde.pl, info@deinde.pl
Adres rejestracyjny:
Biuro projektu:
ul. Cyprysowa 21/18
ul. Okopowa 5/489
20-224 Lublin
20-022 Lublin
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Preferowana
grupa
szkoleniowa

Strona

□ Sprzedaż z obsługą komputera i kasy fiskalnej (wymagane wykształcenie min. zasadnicze

Załączniki do Regulaminu projektu „Kompetentni”

Oświadczam, że wezmę udział w diagnozie (2 x 1,5 godz. zeg./osobę), której celem jest
opracowanie indywidualnej ścieżki integracji oraz w formach wsparcia wg
przeprowadzonej diagnozy, wśród których mogą być:
•
Trening kompetencji i umiejętności społecznych (48 godz. dyd./grupę)
•
Indywidualne poradnictwo zawodowe (3 godz. zeg./osobę)
•
Grupowe poradnictwo zawodowe (32 godz. dyd./osobę)
•
Poradnictwo prawne/obywatelskie (4 godz. zeg./osobę)
•
Szkolenie (120 godz. dyd./grupę) – do wyboru
•
Pośrednictwo pracy (min 6 godz. zeg./osobę)
•
3- miesięczny staż zawodowy

Adres e-mail
 brak

Brak formalnego wykształcenia

 podstawowe (ISCED1)

Kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej

 gimnazjalne (ISCED2)

Kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej

 ponadgimnazjalne (ISCED3)
Kształcenie
ukończone
na
lub zasadnicze zawodowe), w tym:

poziomie

szkoły

średniej

(wykształcenie

średnie

 średnie  zasadnicze zawodowe
Wykształcenie

 policealne (ISCED4)

Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które
jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym.

 wyższe krótkiego cyklu (ISCED5)

Kształcenie ukończone na poziomie studiów krótkiego cyklu, które jednocześnie nie jest
wykształceniem wyższym licencjackim, magisterskim i doktoranckim

 wyższe licencjackie (ISCED6)

Kształcenie ukończone na poziomie studiów wyższych licencjackich

 wyższe magisterskie (ISCED7)

Kształcenie ukończone na poziomie studiów wyższych magisterskich

 wyższe doktoranckie (ISCED8)

Kształcenie ukończone na poziomie studiów wyższych doktoranckich

ulica

województwo
powiat
gmina
ulica
nr budynku/ nr lokalu
Adres
korespondencyjny
miejscowość
(jeżeli jest inny niż
adres zamieszkania) kod pocztowy
województwo
1 Zgodnie z Kodeksem Cywilnym miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem
stałego pobytu.
Deinde sp. z o.o.
NIP 9462599131, REGON 060588802, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000350329
tel. +48 789 296 663, + 48 786 943 755
www.deinde.pl, info@deinde.pl
Adres rejestracyjny:
Biuro projektu:
ul. Cyprysowa 21/18
ul. Okopowa 5/489
20-224 Lublin
20-022 Lublin
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miejscowość
Adres zamieszkania
lub pobytu1
kod pocztowy

Załączniki do Regulaminu projektu „Kompetentni”

/

Strona

nr budynku/ nr lokalu

powiat
gmina
Obszar urbanizacji
(DEGURBA2) /
kryterium
pierwszeństwa

(Nie wypełniać. Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie):
 obszary słabo zaludnione (wiejskie)
 tereny pośrednie (miasta, przedmieścia)
 tereny gęsto zaludnione (miasta, centra miejskie, obszary miejskie)

Oświadczam, że jestem osobą:

Kryterium
podstawowe
kwalifikacyjne

- niepełnosprawną w stopniu lekkim lub umiarkowanym (w tym osoby z  tak
zaburzeniami psychicznymi) oraz
- pozostającą bez zatrudnienia oraz
- zamieszkałą na terenie województwa lubelskiego.
Zgodnie z Kodeksem Cywilnym miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość,
w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

 nie

Oświadczam, że jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji
 tak
urzędu pracy jako bezrobotna.
Należy dołączyć aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu os.
 nie
bezrobotnej.
Oświadczam, że jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji
urzędu pracy jako bezrobotna, tj. pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia  tak
pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia.

Oświadczam, że jestem osobą długotrwale bezrobotną.

 nie
 tak

Za osobę długotrwale bezrobotną rozumie się osobę, która pozostaje osobą bezrobotną Liczba m-cy
nieprzerwanie przez okres
pozostawania
bez
- Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad zatrudnienia:

2 Zgodnie z klasyfikacją DEGURBA jednostki przestrzenne przyporządkowane są do następujących kategorii: słabo zaludnione,
pośrednie, gęsto zaludnione. Założenia metodologiczne DEGURBA opierają się na kryterium gęstości zaludnienia i minimalnej liczby
ludności. Zaklasyfikowanie terenów jako: obszary słabo zaludnione (wiejskie)–50% ludności zamieszkuje obszary wiejskie;
pośrednie (miasta, przedmieścia) – poniżej 50% ludności zamieszkuje obszary wiejskie i poniżej 50% ludności obszary o dużej
gęstości zaludnienia; tereny gęsto zaludnione (miasta, centra miejskie, obszary miejskie)–przynajmniej 50% ludności zamieszkuje
obszary gęsto zaludnione.
Deinde sp. z o.o.
NIP 9462599131, REGON 060588802, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000350329
tel. +48 789 296 663, + 48 786 943 755
www.deinde.pl, info@deinde.pl
Adres rejestracyjny:
Biuro projektu:
ul. Cyprysowa 21/18
ul. Okopowa 5/489
20-224 Lublin
20-022 Lublin
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6 miesięcy,
- Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ……………….
 nie
ponad 12 miesięcy.

Załączniki do Regulaminu projektu „Kompetentni”

Należy dołączyć aktualne zaświadczenie z ZUS, potwierdzające status osoby
niepodlegającej składkom.

Strona

Pozostałe informacje
dotyczące statusu na
rynku pracy

Oświadczam, że jestem osobą bierną zawodowo.
Za osobę bierną zawodowo rozumie się osobę, która w danej chwili nie tworzy zasobów
sił roboczych (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna).

 tak

Należy dołączyć aktualne zaświadczenie z ZUS, potwierdzające status osoby  nie
niepodlegającej składkom.
Oświadczam, że jestem osobą bierną zawodowo, nieuczestniczącą w  tak
kształceniu lub szkoleniu.

 nie

Oświadczam, że jestem osobą bierną zawodowo, uczącą się.

 tak
 nie

INFORMACJE POZOSTAŁE (w tym dane wrażliwe)
Oświadczam, że jestem osobą niepełnosprawną i na dowód powyższego załączam kserokopię
stosowanego orzeczenia.

 tak

Należy dołączyć kserokopię orzeczenia lub inny adekwatny dokument.

Oświadczam, że jestem:
a) osobą o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i/lub
b) osobą z niepełnosprawnością sprzężoną i/lub osobą z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z
niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi; i/lub
c) osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczającą wielokrotnego
wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek.

 nie
 odmowa
danych
 tak
 nie
 odmowa
danych

Szczególne potrzeby wynikające z niepełnosprawności.
(dotyczy np. cateringu, sal, materiałów dydaktycznych, innych).

W przypadku zaznaczenia TAK proszę wskazać specjalne potrzeby:

 tak

Strona
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………………………………………………………………………………….……………………………..…………………………

Załączniki do Regulaminu projektu „Kompetentni”

Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t. j.: Dz. U. z 2011 r., Nr
127 poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z. 2011 r., Nr 231 poz. 1375), tj. osoby z odpowiednim
orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

Deinde sp. z o.o.
NIP 9462599131, REGON 060588802, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000350329
tel. +48 789 296 663, + 48 786 943 755
www.deinde.pl, info@deinde.pl
Adres rejestracyjny:
Biuro projektu:
ul. Cyprysowa 21/18
ul. Okopowa 5/489
20-224 Lublin
20-022 Lublin

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 nie

…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

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.

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
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).

 tak
 nie
 odmowa
danych
 tak
 nie

 odmowa
danych

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)

 tak

Wskaźnik dotyczy cech powodujących niekorzystną sytuację społeczną, np. jestem zagrożony/a wykluczeniem
społecznym, posiadam wykształcenie poniżej podstawowego, byłem/am więźniem, narkomanem itp.

 nie

Posiadam doświadczenie zawodowe powyżej 3-ech m-cy (tj. pracowałem/am dłużej niż 3 miesiące na
podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, prowadziłem/am działalność gospodarczą).

 nie

Skąd dowiedział/a się Pan/i o projekcie?
 plakat  ulotka  Internet  portale społecznościowe  MPK 
znajomi  urząd (jaki…………………………………………..…………)
Inne (jakie)
……………………………………………………………...…………………………………………

Strona

Dane dodatkowe

 tak

16

 odmowa
danych

Załączniki do Regulaminu projektu „Kompetentni”

Osoba nalężąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia

Deinde sp. z o.o.
NIP 9462599131, REGON 060588802, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000350329
tel. +48 789 296 663, + 48 786 943 755
www.deinde.pl, info@deinde.pl
Adres rejestracyjny:
Biuro projektu:
ul. Cyprysowa 21/18
ul. Okopowa 5/489
20-224 Lublin
20-022 Lublin

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, potwierdzam prawdziwość przekazanych
przeze mnie informacji.
Poucza się, że osoba składająca formularz zgłoszeniowy winna podać wszystkie dane wskazane w formularzu zgodnie ze
stanem faktycznym istniejącym w momencie jego składania. Podanie danych niezgodnych z prawdą będzie rodzić po
stronie podającego nieprawdziwe dane odpowiedzialność cywilną względem poszkodowanego.

............................................................
(czytelny podpis)

Strona
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………………………………….
(miejscowość i data)

Załączniki do Regulaminu projektu „Kompetentni”

Oświadczam, że:
- zapoznałem/am się z Regulaminem udziału w projekcie „Kompetentni” (nr projektu
RPLU.11.01.00-06-0078/17) i akceptuję jego zapisy,
- zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Kompetentni” (nr projektu RPLU.11.01.00-060078/17) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego,
- zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych, tj. danych
rasowych i etnicznych oraz dotyczących stanu zdrowia i sytuacji społecznej,
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku dla celów związanych
z realizacją projektu,
- wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku dla celów związanych z realizacją
projektu,
- wyrażam zgodę na udział w badaniu/ach monitoringowym/ch, które odbędą się w trakcie/po
zakończeniu mojego udziału w projekcie,
- jestem świadoma, iż zgłoszenie się do udziału w projekcie nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem,
- wyrażam wolę uczestniczenia w projekcie „Kompetentni” (nr projektu RPLU.11.01.00-060078/17) oraz w przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie zobowiązuję się do
podpisania umowy, na wzór kontraktu socjalnego, w której zostaną zawarte określone dla mnie
formy wsparcia,
- na dzień składania formularza zgłoszeniowego do projektu „Kompetentni” (nr projektu
RPLU.11.01.00-06-0078/17) nie jestem Uczestnikiem/czką innego projektu/szkolenia/innej
formy wsparcia oraz nie biorę udziału w rekrutacji do innego projektu,
- oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie
„Kompetentni” (nr projektu RPLU.11.01.00-06-0078/17) zawarte w Regulaminie udziału w
projekcie.

Deinde sp. z o.o.
NIP 9462599131, REGON 060588802, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000350329
tel. +48 789 296 663, + 48 786 943 755
www.deinde.pl, info@deinde.pl
Adres rejestracyjny:
Biuro projektu:
ul. Cyprysowa 21/18
ul. Okopowa 5/489
20-224 Lublin
20-022 Lublin

Oświadczenie potwierdzające pozostawanie bez zatrudnienia tj. osoby bezrobotnej lub
biernej zawodowo.
Oświadczam, że jestem osobą pozostającą bez zatrudnienia tj. osobą w wieku 15–64 lata
niezatrudnioną, niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym
osobą zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego)
powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna, o której mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.).

………………………………….
(miejscowość i data)

............................................................
(czytelny podpis)

Oświadczenie potwierdzające zamieszkiwanie na terenie woj. lubelskiego.

............................................................
(czytelny podpis)
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………………………………….
(miejscowość i data)

Załączniki do Regulaminu projektu „Kompetentni”

Oświadczam, że jestem osobą zamieszkującą na terenie woj. lubelskiego pod adresem
wskazanym w formularzu zgłoszeniowym.
(Zgodnie z Kodeksem Cywilnym miejscem
zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego
pobytu.)

Deinde sp. z o.o.
NIP 9462599131, REGON 060588802, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000350329
tel. +48 789 296 663, + 48 786 943 755
www.deinde.pl, info@deinde.pl
Adres rejestracyjny:
Biuro projektu:
ul. Cyprysowa 21/18
ul. Okopowa 5/489
20-224 Lublin
20-022 Lublin

Załącznik nr 2 do Regulaminu
udziału w projekcie „Kompetentni” (nr projektu RPLU.11.01.00-06-0078/17)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych
osobowych w zakresie zbiorów:
1. Uczestnicy projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020,
2. Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.

Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w
art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na podstawie:
a. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego 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
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
b. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w
sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr
1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
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 2020 r., poz. 818 z późn.zm.),
d. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego 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
(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).

3)

Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:
a. udzielenia wsparcia uczestnikom projektu z uwzględnieniem rekrutacji, działań informacyjnych,
monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu prowadzonych w zakresie
projektu – dotyczy zbioru nr 1.
b. realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania
wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz
działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu – dotyczy zbioru nr 2.
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1)

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Kompetentni”, nr RPLU.11.01.00-06-0078/17,
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
Administratorem moich danych osobowych jest odpowiednio:
a. Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin dla zbioru nr 1.
b. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926
Warszawa dla zbioru nr 2.

Strona

I.

4)

Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania:
a. Instytucji Pośredniczącej RPO WL 2014-2020, której funkcję pełni Wojewódzki Urząd Pracy w
Lublinie, ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin,
b. Beneficjentowi/partnerom realizującym projekt Deinde sp. z o.o., ul. Cyprysowa 21/18, 20-224
Lublin (biuro projektu: ul. Okopowa 5/489, 20-022 Lublin),
c. podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - Biuro rachunkowe:
BBR Biuro Biegłego Rewidenta sp. z o.o., ul. Konopnicka 5/2A, 20-022 Lublin, Akademia
Coachingu Justyna Piskorska, Zofiówka 45, 21-010 Łęczna 3.
Moje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub
kontrole i audyt RPO WL 2014-2020 na zlecenie ministra właściwego do spraw rozwoju
regionalnego, Instytucji Zarządzającej RPO WL 2014-2020, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.

5)

6)

Moje dane mogą zostać udostępnione Prezesowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art.
71 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 w związku z realizacją zadań
wynikających z art. 50 ust. 3a i 3c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.).
Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

7)

W terminie do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane
dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub
szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.

8)

W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu i
sytuacji na rynku pracy, a także informacje na temat: udziału w kształceniu lub szkoleniu, uzyskania
kwalifikacji lub nabycia kompetencji oraz innych zmian, które nastąpiły w procesie aktywizacji
społeczno-zawodowej4.

12) Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
13) Mam prawo dostępu do treści swoich danych.
14) Mam prawo żądania sprostowania swoich danych lub żądania ograniczenia ich przetwarzania.
15) Mam obowiązek zaktualizować moje dane teleadresowe w przypadku, gdy ulegną one zmianie przed
zakończeniem udziału w projekcie.
16) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
17) Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Podpunkt c należy wykazać, w przypadku, gdy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcy.
Dotyczy projektów, w których występuje obowiązek monitorowania efektywności zatrudnieniowej, społecznej lub zawodowej.
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11) Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres: Wojewódzki
Urząd Pracy w Lublinie, ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin, ochronadanych@wup.lublin.pl.
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Moje dane osobowe będą przetwarzane w Centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 zgodnie
z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej
na lata 2014-2020.
10) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 oraz zakończenia archiwizowania
dokumentacji.
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9)

II.

Uwagi dotyczące formularza zgłoszeniowego uczestnika projektu i przetwarzania
szczególnych kategorii danych osobowych:
1. W celu rozpoczęcia udziału osoby w projekcie niezbędne jest podanie przez nią lub jej opiekuna
prawnego danych w zakresie określonym w załączniku nr 13 do Wytycznych w zakresie warunków
gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
2. Osoba zgłaszająca się do projektu może odmówić podania szczególnych kategorii danych
osobowych w zakresie:
a. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
b. Osoba z niepełnosprawnościami
c. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej
3. Niekompletność danych w ww. zakresie nie oznacza niekwalifikowalności danego uczestnika
z wyjątkiem sytuacji, kiedy projekt skierowany jest do grup charakteryzujących się
przedmiotowymi cechami, wówczas odmowa ta skutkuje brakiem możliwości weryfikacji
kwalifikowalności uczestnika oraz prowadzi do niezakwalifikowania się do udziału w projekcie.

III. Oświadczenie dotyczące szczególnych kategorii danych osobowych: (należy zaznaczyć właściwe
pole w ramach każdego punktu)
1) Czy należysz do mniejszości narodowej lub etnicznej, jesteś migrantem lub osobą obcego
pochodzenia?
 Tak

 Nie

 Odmawiam podania informacji

2) Czy jesteś osobą z niepełnosprawnościami?
 Tak

 Nie

 Odmawiam podania informacji

 Tak

 Nie

 Odmawiam podania informacji

……………..……………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
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…..………………………………………
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3) Czy jesteś osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej niż wymienione powyżej w punktach 1
i 2 (może to być np. bezdomność, wykluczenie z dostępu do mieszkań, pochodzenie z obszarów
wiejskich, wykształcenie poniżej podstawowego pomimo wieku typowego dla ukończenia szkoły
podstawowej lub inne cechy powodujące wykluczenie społeczne)?
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