
 

 
 

Załącznik  
do uchwały Zarządu Powiatu w Rybniku 

Nr 499/LXXV/09 z dnia 14 października 2009 r. 
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UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

REALIZOWANEGO W RAMACH REALIZOWANEGO W RAMACH REALIZOWANEGO W RAMACH REALIZOWANEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.2.1 „AKTYWIZACJA ZAWODOWA I PODDZIAŁANIA 7.2.1 „AKTYWIZACJA ZAWODOWA I PODDZIAŁANIA 7.2.1 „AKTYWIZACJA ZAWODOWA I PODDZIAŁANIA 7.2.1 „AKTYWIZACJA ZAWODOWA I 
SPOŁECZNA OSÓB ZAGROśONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM” PROGRAMU SPOŁECZNA OSÓB ZAGROśONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM” PROGRAMU SPOŁECZNA OSÓB ZAGROśONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM” PROGRAMU SPOŁECZNA OSÓB ZAGROśONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM” PROGRAMU 

OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKIOPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKIOPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKIOPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI    

§1 Słowniczek terminologii uj ętej w regulaminie 

1. Kurs „Autokreacja” – kurs obejmuje znajomość lokalnego rynku pracy, 

umiejętność pisania CV, listu motywacyjnego, podania; sposoby 

przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, stylizacja. 

2. Kurs prawa jazdy kategorii B – kurs obejmujący zajęcia teoretyczne oraz 

praktyczne nauki jazdy. 

3. Kurs „Obsługa komputera z kasą fiskalną i Internetem, doradca klienta, 

Subiekt”- kurs obejmuje zapoznanie z podstawowymi zasadami obsługi 

komputera, obsługą Internetu i poczty elektronicznej, opanowanie obsługi 

programu Subiekt oraz kasy fiskalnej, nabycie umiejętności sprzedaŜy. 

4. Wnioskodawca/wnioskodawczyni - osoba, która złoŜy wniosek o udział w 

projekcie wraz z załącznikami 

5. Uczestnik/uczestniczka projektu – wnioskodawca, który pozytywnie przejdzie 

przez procedurę weryfikacji i z którym zostanie podpisana umowa. 

6. Projekt - naleŜy przez to rozumieć projekt „Startujemy!” współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowany w Priorytecie VII, Działaniu 7.2, Poddziałaniu 7.2.1 „Aktywizacja 

zawodowa i społeczna osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym” 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

7. Wykluczenie społeczne - brak lub ograniczenie moŜliwości uczestnictwa, 

wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które 

powinny być dostępne dla wszystkich, w szczególności dla osób ubogich 



 

 

§2 Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Projekt „Startujemy!” zakłada realizację trzech kursów branŜowych 

wymienionych w §1pkt 1-3. 

2. KaŜdy z uczestników projektu weźmie udział: 

1)  w kursie wymienionym w §1 pkt 1; 

2) w jednym z kursów wymienionych w §1 pkt 2-3;  

3) w zajęciach indywidualnego poradnictwa zawodowego z doradcą 

zawodowym w wymiarze 3 godzin. 

3. KaŜdy z uczestników otrzyma stypendium za udział w kursach w wysokości 3 

zł brutto za godzinę kursu. Stypendium to będzie wypłacane na zakończenie 

kaŜdego miesiąca według wyboru; na rachunek bankowy wskazany przez 

uczestnika/uczestniczkę projektu lub gotówką w kasie Starostwa Powiatowego 

w Rybniku w terminie wyznaczonym przez Starostwo Powiatowe w Rybniku. 

Odpłatność nie obejmuje udziału w zajęciach indywidualnego poradnictwa 

zawodowego. 

4. Uczestnikiem/uczestniczką projektu moŜe zostać osoba spełniająca 

następujące warunki: 

a) jest mieszkańcem/mieszkanką Powiatu Rybnickiego; 

b) jest osobą w wieku 15-25 lat;  

c) jest zagroŜony/a wykluczeniem społecznym;  

d) jest osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo. 

§3 Wniosek o uczestnictwo w projekcie 

1. Warunkiem ubiegania się o uczestnictwo w projekcie jest złoŜenie 

podpisanego przez wnioskodawcę/wnioskodawczynię wniosku sporządzonego 

według wzoru (Załącznik nr 1) wraz z podpisaną deklaracją uczestnictwa w 

projekcie (Załącznik nr 2). 



 

2. Wniosek o uczestnictwo w projekcie składa się w Kancelarii Starostwa 

Powiatowego w Rybniku ( ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik) w terminie od 15 

października 2009 r. do 26 października 2009 r. 

3. Do wniosku naleŜy dołączyć: 

1) wypełnioną ankietę (Załącznik nr 3); 

2) opis swojej sytuacji Ŝyciowej z uzasadnieniem chęci brania udziału w 

projekcie; 

3) zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyraŜoną przez 

wnioskodawcę/ wnioskodawczynię sporządzoną według wzoru (Załącznik 

nr 4); 

4) oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia; 

5) pisemne oświadczenie o niekorzystaniu  z tej samej formy wsparcia w 

ramach projektów realizowanych w Działaniu 1.3 Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki przed przystąpieniem do projektu 

4. KaŜdy dokument związany z ubieganiem się o uczestnictwo w projekcie, a 

szczególności wniosek wraz z załącznikami sporządzonymi zgodnie z 

wzorami ustalonymi niniejszym regulaminem, musi być opatrzony oryginalnym 

podpisem wnioskodawcy/wnioskodawczyni. 

 

§4 Weryfikacja wniosków i kwalifikacja wnioskodawcó w 

1. Weryfikację wniosków przeprowadza powołana zarządzeniem Starosty 

Rybnickiego komisja weryfikacyjna.  

2. Weryfikowane będzie spełnianie kryteriów oraz kompletność wymaganych 

dokumentów. 

3. Weryfikacja nastąpi w terminie 3 dni od zakończenia naboru. 

4. Po przeprowadzeniu weryfikacji wniosków komisja: 

1) zawiadomi telefonicznie wnioskodawców którzy złoŜyli kompletne i 

prawidłowo sporządzone wnioski o terminie w rozmowy kwalifikacyjnej; 

2) zawiadomi pisemnie wnioskodawców, którzy złoŜyli niekompletne lub 

nieprawidłowo sporządzone wnioski, bądź teŜ nie spełniających w/w 



 

kryteriów, o wykluczeniu z dalszego udziału w postępowaniu 

kwalifikacyjnym. 

5. W terminie 3 dni od dokonania weryfikacji wniosków komisja weryfikacyjna 

przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wnioskodawcami spełniającymi w/w 

kryteria, którzy złoŜyli kompletne i prawidłowo sporządzone wnioski. 

6. Komisja weryfikacyjna sporządzi: 

1) listę 25 uczestników/uczestniczek projektu  

2) pięcioosobową listę rezerwową. 

7. Komisja weryfikacyjna określi w liście, o której mowa w pkt 6 ppkt 1 kursy w 

których będzie brał udział dany uczestnik/uczestniczka. 

8. Listy określone w pkt 6 podlegają zatwierdzeniu przez Starostę Rybnickiego  

9. W terminie 5 dni od zatwierdzenia o którym mowa w pkt 5 następuje 

powiadomienie potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu o wynikach 

naboru oraz podpisanie umów z uczestnikami. 

10. W przypadku rozwiązania umowy z uczestnikiem/uczestniczką w jej miejsce w 

projekcie wejdzie kolejna osoba z listy rezerwowej. Zastępca otrzyma 

wsparcie w wymiarze niewykorzystanym przez osobę, którą zastąpił. 

11. Spełnianie kryteriów określonych w §2 pkt. 5 nie jest równoznaczne z 

zakwalifikowaniem się do projektu. 

§5 Rezygnacja z udziału w projekcie b ądź pozbawienie prawa do udziału w 

projekcie 

1. Wnioskodawca/wnioskodawczyni ma prawo rezygnacji z udziału w projekcie 

na kaŜdym etapie postępowania kwalifikacyjnego do chwili podpisania umowy, 

bez niekorzystnych dla siebie konsekwencji prawnych i finansowych.  

2. Wnioskodawca/wnioskodawczyni dokonuje rezygnacji w formie oświadczenia 

składanego w formie pisemnej pod rygorem jego niewaŜności. 

3. Uczestnik/uczestniczka rezygnuje z udziału w projekcie poprzez 

wypowiedzenie umowy dokonane w formie pisemnej pod rygorem jego 

niewaŜności. 



 

4. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie uczestnik/uczestniczka będzie 

zobowiązany do zwrotu całego kosztu kursu przypadającego na jednego 

uczestnika. 

5. Zapis pkt 4 nie będzie miał zastosowania w przypadku, gdy przyczyną 

rezygnacji będzie choroba wymagająca hospitalizacji, potwierdzona 

stosownym zaświadczeniem wydanym przez szpital. 

 

§6 Zobowi ązania stron 

1. Warunkiem ukończenia kursu jest obecność uczestnika/uczestniczki w czasie 

co najmniej 80% godzin kursu. Uczestnicy poświadczają obecność 

własnoręcznym podpisem na liście obecności. 

2. Uczestnicy, którzy ukończą kurs otrzymają stosowne certyfikaty. 

3. Opuszczenie przez uczestników więcej niŜ 20% godzin przewidzianych na 

realizację wybranego kursu obliguje do zwrotu całego kosztu kursu 

przypadającego na jednego uczestnika. 

4. Zapis pkt 3 nie będzie miał zastosowania w przypadku, gdy przyczyną 

nieobecności będzie choroba wymagająca hospitalizacji, potwierdzona 

stosownym zaświadczeniem wydanym przez szpital. 

 

§7 Postanowienia ko ńcowe 

1. W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba niepełnoletnia kaŜdy z 
dokumentów składany lub podpisywany w ramach projektu wymaga zarówno 
podpisu wnioskodawcy jak i jego rodzica/opiekuna prawnego. W 
szczególności wymóg ten dotyczy wniosku wraz z załącznikami. Umowę 
natomiast będzie podpisywał wyłącznie rodzic/opiekun prawny. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają 
dokumenty związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013 


