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REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji do Projektu realizowanego przez Polską Szkołę 

Florystyczną Sp. z o.o. pt.: „Florystyka szansą na zmianę dla osób młodych!”. W 

regulaminie uwzględniono również zakres uprawnień oraz zobowiązań Uczestników 

Projektu. 

2. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej I Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój (POWER) Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób 

młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Zasięg terytorialny Projektu – powiat grudziądzki, włocławski, m. Włocławek, m. 

Grudziądz w województwie kujawsko-pomorskim. 

5. Okres realizacji projektu: od 01.10.2019 r. do 31.12.2020 r. 

 

§ 2 

Definicje 

 

Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają: 

1. Projekt – projekt pt. „Florystyka szansą na zmianę dla osób młodych!” realizowany przez 

Polską Szkołę Florystyczną Sp. z o.o.. 

2. Beneficjent – Polska Szkoła Florystyczna Sp. z o.o.. 

3. Osoba bierna zawodowo – to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły 

roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna) 

4. Osoba w wieku 15-29 lat – to osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała 

ukończone 15 lat i nie ukończyła 30 lat, tj. do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin. 

Przykładowo osobą rozpoczynającą udział w projekcie może być osoba, która w dniu 

rozpoczęcia udziału w projekcie miała 29 lat i 11 miesięcy. 

5. Osoba niepełnosprawna – uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy 

z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 nr 123 poz. 776), a także osoby z zaburzeniami, o 

których mowa w ustawie z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 

1994 nr 111, poz. 535). 

6. Obszary wiejskie – rozumiane jako tereny położone poza granicami administracyjnymi 

miast – obszary gmin wiejskich oraz części wiejskie (leżące poza miastem) gmin 

miejsko-wiejskich. 

7. NEET wg definicji POWER- osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:   

1) nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),  

2) nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) 
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3) nie szkoli (tj. nie uczestniczy i nie uczestniczyła w okresie ostatnich 4 tygodni  

w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub 

doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do 

wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych). 

8. Imigrant - osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, przybyłe lub zamierzające 

przybyć do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy i 

zamierzający wykonywać lub wykonujący pracę na terytorium Polski 

9. Reemigrant - obywatele polscy, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprzerwany 

okres co najmniej 6 miesięcy, którzy zamierzają powrócić do Polski lub którzy 

przebywają na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i 

deklarują chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terytorium Polski. Do 

tej grupy zaliczani są również repatrianci. 

10. Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny – osoby podlegające ubezpieczeniu 

emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników (KRUS), zamierzający podjąć zatrudnienie lub inną działalność 

pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z 

dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (ZUS). 

11. Tzw. ubodzy pracujący - osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej 

(ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoby 

zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem 

transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów 

dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu 

poprzedzającym przystąpienie do projektu. 

12. Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych - osoby zatrudnione na umowę 

wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawartą na czas 

określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy. 

13. Osoba pracująca w ramach umowy cywilno-prawnej - osoba pracująca na podstawie 

umowy zlecenie lub umowy o dzieło i zarobki nie przekraczają płacy minimalnej 

(ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) tj. 2 

250,00 zł w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu. 

14. Kandydat – osoba spełniająca kryteria uczestnictwa w projekcie, która jest 

zainteresowana uczestnictwem w Projekcie.   

15. Uczestnik Projektu – Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do Projektu, zgodnie  

z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

16. Komisja Rekrutacyjna – zespół powołany przez przedstawiciela Beneficjenta Projektu w 

celu wyłonienia Uczestników Projektu. 

 

§ 3 

Uczestnicy projektu 

 

1. Uczestnikami Projektu mogą być osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w 

wieku 15-29 lat:  
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- bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież 

NEET);  

- z następujących grup docelowych: imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), 

reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby 

zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-

prawnych,  

z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER, 

tj. wyłączającej:  

− osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)  

− osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki 

socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),  

− osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki 

wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),  

− osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w 

szkole specjalnej),  

− matki przebywające w domach samotnej matki,  

− osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)  

− osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po 

opuszczeniu), z terenu powiatów grudziądzkiego, włocławskiego, m. Grudziądz, m. 

Włocławek województwa kujawsko-pomorskiego. 

2. Wzrost poziomu zatrudnienia oraz poprawa sytuacji zawodowej wśród 60 (54K/6M) osób 

młodych w tym osób z niepełnoprawnościami w trudnej sytuacji na rynku pracy: 

-biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy 

należących do kategorii NEET (36) 

-imigrantów(1), reemigrantów(1), osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin (2), tzw. 

ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz 

pracujących w ramach umów cywilno-prawnych (20)  

w wieku 15 do 29 lat, zamieszkujących lub pracujących na terenie powiatu Grudziądz, 

grudziądzkiego, Włocławek oraz włocławskiego w województwie kujawsko-pomorskim, 

w wyniku realizacji kompleksowego wsparcia w okresie od X.2019-XII.2020r. 

3. Udział Uczestników w projekcie jest bezpłatny. 

4. Przewidywana liczba Uczestników Projektu wynosi 60 osoby. 

5. Z udziału w projekcie wyłączone są osoby określone jako grupa docelowa w poddziałaniu 

1.3.1 PO WER 2014-2020. 

 

§ 4 

Rekrutacja uczestników projektu 

 

1. Proces rekrutacji trwa od 01.10.2019 r. do 31.05.2020 r. sposób ciągły do momentu 

utworzenia danej grupy składającej się z 12 osób. 

2. Regulamin rekrutacji zostanie udostępniony na stronie www.psf.pl oraz w biurze Projektu. 

3. Kandydat zgłaszający się do udziału w Projekcie jest zobowiązany złożyć w biurze 

Projektu, drogą elektroniczną bądź pocztą prawidłowo wypełniony formularz rekrutacyjny 

do projektu (zamieszczony na stronie internetowej www.psf.pl bądź dostępny w biurze 

Projektu). 

http://www.psf.pl/
http://www.psf.pl/
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4. Rekrutacji uczestników dokonuje Komisja Rekrutacyjna. Komisja Rekrutacyjna dokonuje 

sprawdzenia kwalifikowalności do uczestnictwa w projekcie oraz przedstawia warunki po 

spełnieniu, których Kandydat będzie mógł być zakwalifikowany do udziału w Projekcie.  

5. Decyzję o zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w Projekcie będzie podejmowała 

Komisja Rekrutacyjna na podstawie złożonego formularza rekrutacyjnego oraz 

pozostałych złożonych przez Kandydata dokumentów tworząc listę główną Uczestników 

Projektu oraz listę rezerwową.  

6. O zakwalifikowaniu do Projektu Uczestnicy Projektu zostaną powiadomieni 

telefonicznie/drogą elektroniczną/pocztową bądź osobiście. 

7. Kandydaci, którzy nie zostali z braku miejsc zakwalifikowani do udziału w projekcie, 

zostają umieszczeni na liście rezerwowej. W razie rezygnacji/skreślenia z listy głównej 

któregoś z Uczestników, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany do udziału w projekcie 

kolejny Uczestnik z listy rezerwowej. 

8. Kandydat może odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Beneficjenta w ciągu 3 

dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. Koordynator projektu bądź inna osoba ze strony 

Beneficjenta, rozpatruje odwołanie Kandydata w ciągu 3 dni i informuje 

zainteresowanego o swojej decyzji. 

9. Uczestnicy Projektu w dniu obejmowania wsparciem bezpośrednim podpiszą umowę 

uczestnictwa w Projekcie. 

 

 

§ 5 

Kryteria rekrutacji 

 

1. Kryteria naboru są weryfikowane zgodnie z danymi przedstawionymi w formularzu 

rekrutacyjnym. 

2. Kryteria dostępu: 

- spełnienie kryteriów kwalifikowalności w Projekcie Kandydata  

- chęć udziału w Projekcie 

na zasadzie kryteriów zero-jedynkowych (spełnia, nie spełnia) 

3. Kryteria premiujące: 

- opieka nad dzieckiem/osobą zależną – 5 pkt; 

- osoby z niepełnosprawnościami – 5 pkt. 

- osoby o niskich kwalifikacjach (max. ISCED 3) – 5 pkt. 

- osoby zamieszkujące średnie miasta, w tym miasta tracące funkcje społeczno-

gospodarcze – 5 pkt. 

4. W ramach projektu Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym 

Uczestnikom Projektu  z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu 

temat. 9 w ramach  RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

5. Na podstawie spełnienia kryteriów dostępu oraz sumy uzyskanych punktów Komisja 

Rekrutacyjna sporządzi dwie listy Uczestników (główną i rezerwową). W przypadku 

uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności Kandydatów na listach decyduje 

termin złożenia formularza. 
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§ 6 

Zakres  wsparcia w ramach Projektu 

 

1. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia: 

- identyfikacja potrzeb, utworzenie IPD oraz doradztwo zawodowe – indywidualne (6h) i 

grupowe (6h) zajęcia 

- pośrednictwo pracy – indywidualne zajęcia (śr. 6h zeg./UP) 

- wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego 

- wsparcie kompetencji społecznych – indywidualne (śr. 2h/UP) i grupowe (12h) zajęcia 

- florystyczne kursy zawodowe:  

a) podstawowy kurs florystyczny- 120h; 3 gr.x12UP(8h/dzien-15 dni) – egzamin 

wewnętrzny 

b) podstawowy rozszerzony kurs florystyczny (przygotowujący do uzyskania tyt. 

czeladnika) - 200h; 2 grx12UP(8h/dzien-25dni) – egzamin zewnętrzny 

- staże/praktyki zawodowe – 3 miesiące 

2. Uczestnicy Projektu zostaną powiadomieni przez Beneficjenta o miejscu i 

harmonogramie form wsparcia w formie telefonicznej, mailowej, nie później niż 5 dni 

roboczych przed jej rozpoczęciem. 

 

 

§ 7 

Zasady uczestnictwa w projekcie  

1. Za rozpoczęcie udziału w Projekcie uznaje się dzień podpisania umowy uczestnictwa w 

Projekcie. 

2. W dniu przystąpienia do Projektu Uczestnicy podpisują umowę, na podstawie której 

realizowane będzie wsparcie 

 

§ 8 

Uprawnienia i obowiązki uczestników 

 

1. Uczestnik projektu zobowiązuje się: 

a) dołożyć wszelkich starań do prawidłowej realizacji w całości ścieżki wsparcia 

zaoferowanej w ramach Projektu; 

b) ściśle przestrzegać zapisów przedmiotowego Regulaminu; 

c) do uczestnictwa we wszystkich zaproponowanych zajęciach zgodnych ze ścieżką 

wsparcia. Uczestnik poświadcza obecność własnoręcznym podpisem na liście 

obecności; 

d) w przypadku rezygnacji Uczestnika z Projektu podać przyczynę tej rezygnacji;  
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e) do zwrotu wszelkich kosztów związanych z organizacją ścieżki uczestnictwa w 

Projekcie, które powstaną w przypadku nie ukończenia z winy Uczestnika, jak 

również gdy podane informacje wskazane w Formularzu rekrutacyjnym okażą się 

nieprawdziwe. 

f) na bieżąco informować personel Projektu o wszelkich nieprawidłowościach mających 

wpływ na prawidłowość realizacji Projektu; 

g) przekazania w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie danych 

dotyczących statusu Uczestnika Projektu na rynku pracy lub poprawy sytuacji na 

rynku pracy; 

h) do udostępnienia w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie danych 

dotyczących statusu Uczestnika Projektu na rynku pracy lub poprawy sytuacji na 

rynku pracy. 

2. Organizator zapewnia materiały i narzędzia szkoleniowe (jeśli dotyczy), lunch/przerwę 

kawową na zajęciach grupowych, egzamin (jeśli dotyczy), zwrot kosztów opieki nad 

dziećmi i osobami zależnymi oraz zwrot kosztów dojazdu zgodnie z warunkami 

określonymi w odrębnych regulaminach, ubezpieczenie NNW, wypłatę stypendium 

szkoleniowego na szkoleniach zawodowych. 

3. Organizator zapewnia badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdu, 

wypłatę stypendium na praktykach/stażach. 

4. Beneficjent zastrzega sobie możliwość czasowego wstrzymania wypłaty stypendium 

szkoleniowego i stażowego w przypadku braku środków na koncie Projektu.  

5. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na szkoleniu/kursie, stażu zawodowym 

stypendium nie przysługuje.  

6. Stypendium z tytułu uczestnictwa w szkoleniu/kursie oraz stażu zawodowym przysługuje 

za dni nieobecności, w przypadku usprawiedliwienia nieobecności:  

− obowiązkiem stawiennictwa przed sądem, organem administracji publicznej, 

− czasową niezdolnością do pracy z powodu choroby,  

− pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej,  

− koniecznością osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny.  

7. Usprawiedliwienie nieobecności dokonuje Koordynator Projektu na podstawie 

przedłożenia przez uczestnika Projektu stosownego zaświadczenia lekarskiego lub innego 

dokumentu wydanego przez sąd lub organ administracji publicznej. 

 

§ 9 

Zakończenie udziału w projekcie  

1. Uczestnik Projektu kończy udział w Projekcie z chwilą podjęcia zatrudnienia lub 

zakończenia realizacji Projektu 

 

§ 10 

Rezygnacja z udziału w projekcie i wykluczenie  
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1. W trakcie realizacji Projektu rezygnacja Uczestnika z udziału w Projekcie jest 

dopuszczalna jedynie w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i 

wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji. 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników Projektu w 

przypadku:  

− naruszenia przez niego zapisów niniejszego Regulaminu oraz Umowy uczestnictwa w 

Projekcie,  

− rażącego naruszenia norm społecznych (w szczególności zakłócania przebiegu zajęć, 

uniemożliwiającego prawidłowe ich przeprowadzenie oraz udziału w zajęciach w stanie 

wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających),  

− podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji.  

3. Decyzję w zakresie wykluczenia Uczestnika Projektu z Projektu podejmuje Beneficjent.  

4. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie lub został wykluczony z Projektu z 

powodów, o których mowa w ust. 2 zostanie zobowiązany do zwrotu kosztów swojego 

uczestnictwa w Projekcie, maksymalnie do kwoty 12 512,56 zł.  

5. W uzasadnionych przypadkach, niezależnych od Uczestnika Projektu, może zostać on 

dopuszczony do kontynuacji uczestnictwa w Projekcie pomimo przekroczenia 20% 

nieobecności. Za nadzwyczajne okoliczności przyjmuje się m.in. chorobę Uczestnika Projektu 

lub członka rodziny, której charakter uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach. Uczestnik jest 

zobowiązany przedstawić wiarygodne dokumenty potwierdzające wystąpienie tych 

okoliczności.  

6. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika Projektu z listy osób zakwalifikowanych 

do Projektu, jego miejsce zajmuje kolejna osoba z listy rezerwowej.  

7. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy udziału w Projekcie, uczestnik 

Projektu zobowiązany jest zwrócić otrzymane materiały dydaktyczne, szkoleniowe itp. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

 

1. W kwestiach nieopisanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Beneficjent. 

1. W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

 


