Regulamin Rekrutacji
do Projektu
„Praca dla Ciebie”
RPO WŚ Działanie 10.2.1

Regulamin został przygotowany w celu przedstawienia zasad aplikowania oraz kwalifikacji
Uczestników Projektu oraz Pracodawców do udziału w Projekcie realizowanego w ramach
Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia
aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności
zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe)
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Kielce, 01.05.2018 r.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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§1
Postanowienia ogólne
1. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa realizuje Projekt nr RPWS.10.02.01-26-0044/17-00 –
„Praca dla Ciebie”.
2. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.2
Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia Poddziałanie
10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez
zatrudnienia (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
3. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Okres realizacji projektu: od 01.05.2018 r. do 31.10.2019 r.
5. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Projekcie Uczestników projektu i pracodawców.
§2
Definicje
Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają:
1. Projekt – projekt „Praca dla Ciebie”, realizowany jest przez Staropolską Izbę PrzemysłowoHandlową.
2. Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.
3. SIPH – Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach.
4. Biuro Projektu – siedziba Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, ul. Sienkiewicza 53,
Kielce.
5. Kandydat – osoba pozostająca bez zatrudnienia powyżej 29 roku życia, bezrobotna lub bierna
zawodowo, kobieta lub mężczyzna, zamieszkała na terenie województwa świętokrzyskiego
spełniające minimum jedno z poniższych kryteriów:
- o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie ponadgimnazjalne: liceum, liceum
profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa),
- lub po 50 roku życia,
- lub osoba z niepełnosprawnością,
- lub osoba długotrwale bezrobotna,
- kobieta (pozostająca bez stałego zatrudnienia w okresie co najmniej 6 miesięcy
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu lub samotnie wychowująca dziecko).
Przy czym osoby zarejestrowane w Miejskim / Powiatowym Urzędzie Pracy muszą posiadać
pierwszy lub drugi profil pomocy.
6. Uczestnik Projektu – Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do Projektu, zgodnie
z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
7. Osoba bezrobotna - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie
poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne
zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów.
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
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bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
Osoba bierna/nieaktywna zawodowo - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły
roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani
za osoby bierne zawodowo. 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), są uznawane za bierne
zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego
ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek
rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne
zawodowo.
Osoba powyżej 29 roku życia - do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które
w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia. Wiek uczestników określany
jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
Dzień przystąpienia do Projektu – dzień podpisania umowy.
Dokumenty rekrutacyjne – komplet dokumentów, które należy złożyć w Biurze Projektu,
w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
Komisja Rekrutacyjna – zespół oceniający dokumenty rekrutacyjne do Projektu
i dokonujący kwalifikacji Kandydatów na Uczestników projektu oraz pracodawców do udziału
w Projekcie.
Doposażenie stanowiska pracy - oznacza dokonanie przez pracodawcę zakupu brakujących
elementów niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku.
Wyposażenie stanowiska pracy - oznacza zorganizowanie przez pracodawcę nowego
stanowiska pracy w wyniku zakupienia sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracodawca - oznacza to podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy
z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn.
zm.).
Refundacja – oznacza zwrot dokonany przez SIPH części lub całości kosztów związanych
z subsydiowanym zatrudnieniem lub kosztów poniesionych na wyposażenie lub doposażenie
stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.
Wniosek Kandydata – oznacza to Wniosek o uczestnictwo w projekcie w zakresie udzielenia
wsparcia w formie indywidualnego planu działania, poradnictwa zawodowego, subsydiowania
zatrudnienia, wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Wniosek Pracodawcy - oznacza to Wniosek o refundację kosztów zatrudnienia Uczestnika
Projektu w ramach subsydiowanego zatrudnienia i jednocześnie refundację kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego/biernego
zawodowego.
Wnioskodawca – oznacza pracodawcę, składającego wniosek o refundację kosztów
zatrudnienia Uczestnika Projektu w ramach subsydiowanego zatrudnienia i jednocześnie
kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego/biernego
zawodowego.
Pracownik – Uczestnik Projektu zatrudniony u Pracodawcy biorącego udział w Projekcie.
Wzrost netto liczby pracowników - suma aktualnego stanu zatrudnienia wraz z nowo
utworzonymi miejscami pracy, przewyższająca średnią wartość zatrudnienia z ostatnich 12
miesięcy, albo stan zatrudnienia z dnia składania wniosku o pomoc, o ile jest on wyższy od
średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy.
Specyfikacja kosztów-subsydiowanie zatrudnienia – wniosek dotyczący refundacji kosztów
związanych z zatrudnieniem Uczestnika Projektu.
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23. Specyfikacja kosztów-wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – wniosek dotyczący
refundacji kosztów związanych z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy dla
Uczestnika Projektu.
24. Osoba po 50 roku życia - w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyła 50 lat. Wiek
uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału
w projekcie.
25. Osoba długotrwale bezrobotna - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12
miesięcy (>12 miesięcy).
26. Osoba z niepełnosprawnością - osoba dysponująca odpowiednim orzeczeniem lub innym
dokumentem poświadczającym stan zdrowia. Za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę
niepełnosprawną w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz.
776), a także osobę z zaburzeniami psychicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535).
27. Osoba niskowykwalifikowana (wg nomenklatury ISCED 3) to osoba, która zakończyła edukację
na poziomie maksymalnie: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające,
zasadnicza szkoła zawodowa.
28. Dzień przystąpienia do Projektu – dzień zawarcia pierwszej Umowy na wsparcie
(doradcze bądź wsparcie na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz
subsydiowane zatrudnienie) w projekcie.

§3
Warunki uczestnictwa w Projekcie - Uczestnicy projektu
1. Uczestnikami projektu mogą być osoby pozostające bez zatrudnienia powyżej 29 roku życia,
bezrobotna lub bierna zawodowo, kobieta lub mężczyzna, zamieszkała na terenie województwa
świętokrzyskiego spełniające minimum jedno z poniższych kryteriów:
- o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie ponadgimnazjalne: liceum, liceum
profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa),
- lub po 50 roku życia,
- lub osoba z niepełnosprawnością,
- lub osoba długotrwale bezrobotna,
- kobieta ( pozostająca bez stałego zatrudnienia w okresie co najmniej 6 miesięcy poprzedzających
dzień przystąpienia do projektu lub samotnie wychowująca dziecko).
Przy czym osoby zarejestrowane w Miejskim / Powiatowym Urzędzie Pracy muszą posiadać pierwszy
lub drugi profil pomocy.
2. W Projekcie uczestniczyć mogą podmioty gospodarcze z sektora MŚP (mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa) z siedzibą w województwie świętokrzyskim, tworzący nowe stanowiska pracy.
§4
Zakres Projektu
Uczestnicy Projektu zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostaną objęci następującymi formami
wsparcia:
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1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (2 h/os).

Indywidualny plan działania –

2. Poradnictwo zawodowe – wykształcenie kompetencji, umiejętności i predyspozycji potrzebnych
z punktu widzenia odnalezienia się na rynku pracy (2h/os.).
3. Subsydiowane zatrudnienie - refundacja dla Pracodawcy kosztów zatrudnienia Uczestnika Projektu
do 50% kosztów wynagrodzenia brutto oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne
(składka emerytalna, rentowa i wypadkowa), maksymalnie 1.400 PLN na osobę miesięcznie przez
okres do 12 miesięcy.
4. Wyposażenie lub doposażenie nowoutworzonego stanowiska pracy – refundacja dla Pracodawcy
kosztów zakupu nowego sprzętu, maszyny, urządzenia, programu, licencji, niezbędnych osobie
zatrudnianej do wykonywania obowiązków służbowych, jednorazowo maksymalnie 6.000 PLN na
Uczestnika Projektu.
§5
Sposób rekrutacji Uczestników Projektu i Pracodawców
1. Warunkiem zgłoszenia udziału w Projekcie jest wypełnienie Wniosku i złożenie go w Biurze
Projektu w terminie od 14 maja 2018 r. do 30 maja 2018 r. w godz. od 8.00 do 15.00.
2. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia
naboru wniosków przed dniem 30.05.2018 r., jeżeli liczba wniosków przekroczy 130% limitu miejsc
przewidzianych do wsparcia. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie
zamieszczona na stronie internetowej SIPH. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 1 dnia roboczego
od dnia publikacji ww. informacji. SIPH zastrzega sobie prawo przyjmowania wniosków po terminie
wskazanym powyżej – po ogłoszeniu stosownej informacji – aż do czasu zakwalifikowania grupy
Uczestników Projektu spełniającej wskaźniki założone w projekcie.
3. Wniosek musi być wypełniony w języku polskim, w czytelny sposób, podpisany przez Kandydata/
osobę upoważnioną do reprezentowania Pracodawcy.
4. Strony Wniosku i załączników musi być parafowana przez osobę chcącą podjąć zatrudnienie/
Pracodawcę zgodnie z zapisami formularzy.
5. Do Wniosku muszą być załączone wszystkie wymagane załączniki. Niekompletne Wnioski będą
odrzucane formalnie.
6. Ocena wniosków odbywa się w trybie ciągłym, zgodnie z terminem ich wpływu do Biura Projektu.
Wszystkie wnioski zostaną zarejestrowane w dzienniku korespondencyjnym Projektu i zostanie im
nadany odrębny numer.
7. Na podstawie oceny wniosków Komisja Rekrutacyjna dokonuje skierowania osób spełniających
kryteria projektu do Pracodawców wyrażających chęć udziału w Projekcie.
8. Liczba uczestników projektu objętych Indywidualnym planem działania oraz poradnictwem
zawodowym wynosi 60 osób.
9. Liczba miejsc pracy objętych subsydiowanym zatrudnieniem oraz wyposażeniem i doposażeniem
stanowisk pracy wynosi 60.
§6
Działania Komisji Rekrutacyjnej
1. Komisja działa w oparciu o Regulamin Rekrutacji zatwierdzony przez Prezydenta SIPH.
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2. Komisja Rekrutacyjna składa się z Przewodniczącego, Sekretarza oraz minimum dwóch członków
oceniających. Komisję powołuje Prezydent SIPH.
3. Dopuszcza się możliwość przyjmowania wniosków od Pracodawców wraz z wnioskami
Kandydatów.
4. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą do udziału w projekcie Uczestnicy Projektu spełniający
kryteria Projektu, zgłoszeni przez Pracodawców jako potencjalni pracownicy.
5. Kryterium obligatoryjnym dla Pracodawców jest deklaracja zatrudnienia pracownika na okres
minimum 12 miesięcy, na pełny etat.
6. Po uwzględnieniu zapisów §6 ust.5 niniejszego Regulaminu, Pracodawcy zostaną umieszczeni na
liście rankingowej wg liczby uzyskanych punktów, od największej do najmniejszej:
A. Kryterium I - Punkty przyznawane są w zależności od okresu na jaki zostaną zatrudnieni Uczestnicy
Projektu:
- 0 pkt. – od 12 do 15 miesięcy,
- 1 pkt. – deklarowany różny okres zatrudnienia (np. pierwsza osoba od 12 do 15 m-cy, druga osoba
powyżej 15 m-cy),
- 2 pkt. – powyżej 15 miesięcy,
B. Kryterium II - Punkty przyznawane są za wybór i uzasadnienie kosztów związanych
z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy:
- 0 pkt. – minimalna ilość punktów (wydatki niekwalifikowane i/lub proponowane zakupy budzą
wątpliwości oceniających, co do konieczności ich poniesienia),
- 1 pkt. – przyznawany w przypadku kiedy np. część wydatków nie odpowiada cenom rynkowym i/lub
brak pełnego uzasadnienia),
- 2 pkt. – maksymalna ilość punktów (wydatki kwalifikowane, odpowiednie do tworzonych stanowisk
pracy oraz właściwie uzasadnione).
C. Kryterium III (rozstrzygające) - Ostatecznie w przypadku uzyskania przez pracodawców tej samej
liczby punktów decydującym kryterium zakwalifikowania do udziału w projekcie Pracodawcy jest
kolejność zgłoszeń.
7. Minimalna liczba punktów do uzyskania rekomendacji wsparcia to 1.
8. Po uwzględnieniu zapisów z §6 ust.6, SIPH sporządzi listę rankingową w zależności od uzyskanych
punktów przez pracodawcę. SIPH w kolejności będzie rekomendować kolejnych kandydatów
i pracodawców do zawarcia umów. SIPH zastrzega sobie prawo ilościowego doboru kandydatów pod
kątem wielkości wskaźników planowanych do osiągnięcia w projekcie, pod warunkiem zachowania
zapisów z §6 ust.6.
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9. W przypadku wyczerpania limitu miejsc objętych subsydiowanym zatrudnieniem zarówno
Uczestnicy Projektu, jak i pracodawcy będą umieszczani na liście rezerwowej.
10. W przypadku zwolnienia się miejsca/ miejsc pracy podlegających subsydiowanemu zatrudnieniu
Komisja Rekrutacyjna może skierować na stanowisko pracy kolejną osobę/ kolejne osoby z listy
rezerwowej kandydatów lub osobę/ osoby proponowane przez Pracodawców, pod warunkiem
pozytywnej weryfikacji złożonego przez Kandydatkę/ Kandydata Wniosku.
11. W przypadku rezygnacji Pracodawcy zakwalifikowanego do udziału w Projekcie, Komisja
Rekrutacyjna może rekomendować zawarcie umowy, dotyczącej subsydiowanego zatrudnienia,
z następnym Pracodawcą z listy rezerwowej lub z nowym Pracodawcą, pod warunkiem pozytywnej
weryfikacji złożonego przez Pracodawcę Wniosku.
12. Wnioski niekompletne lub nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.
13 SIPH zastrzega sobie prawo odmówienia przyznania wsparcia w przypadkach Uczestników, którzy
we wcześniejszej współpracy z SIPH nie wywiązywali się należycie ze zobowiązań umownych.
§7
Zmiany regulaminu
1. Regulamin został opracowany na podstawie aktualnie obowiązujących w tym zakresie aktów
prawnych, dokumentów programowych, zaleceń oraz zasad wydanych przez odpowiednie instytucje
uczestniczące w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
Ewentualne zmiany przepisów prawa, wytycznych, zaleceń mogą powodować zmiany
w niniejszym Regulaminie.
2. Informacje o zmianach niniejszego Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej
Projektu.
§8
Wykaz załączników:
1. Zasady realizacji Projektu.
2. Wniosek Kandydata.
3. Karta oceny wniosku Kandydata.
4. Wniosek Pracodawcy o organizację subsydiowanego zatrudnienia oraz o przyznanie środków
finansowych na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.
5. Karta oceny wniosku Pracodawcy.
6. Wzór Raportu Komisji Rekrutacyjnej z kwalifikacji Kandydatów i Pracodawców.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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