
   
 

   

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 

„Lepszy Start II” 
 

§ 1 Wprowadzenie 
 

1. Projekt „Lepszy Start II” jest realizowany w partnerstwie przez : 
1)Partnera Wiodącego/Beneficjenta – Biuro Projektów Europejskich Wojciech Miłosz  
2)Pozostałych Partnerów: 
- Ośrodek Doradztwa „MT” Monika Tarczyńska, 
- Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. 
 

2. Projekt „Lepszy Start II” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie 
osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe , 
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 

3. Biuro Projektu: Biuro Projektów Europejskich Wojciech Miłosz, ul. Jana Kilińskiego 5/6A,  
81-386 Gdynia. 
 

4. Projekt jest realizowany w terminie od 01.02.2017r. do 28.02.2018r. 
 

5. Projekt realizowany jest na terenie województwa pomorskiego. 
 
 

§ 2 Rodzaje wsparcia w ramach projektu 
 

1. Każdy uczestnik projektu może skorzystać z indywidualnie dobranej  ścieżki wsparcia 
(pakietu), składającej się  z:  
- indywidualnych zajęć z psychologiem (5 godzin dla Uczestnika Projektu); 
- indywidualnego wsparcia psychologa przez okres trwania szkoleń i staży zawodowych (3    
godziny dla Uczestnika Projektu); 
- indywidualne doradztwo zawodowe ( 5 godz. dla Uczestnika Projektu); 
- warsztaty adaptacyjne (3 grupy warsztatowe po 28 godz.); 
- szkolenia zawodowe zgodne z Indywidualnym Planem Działania (IPD) Uczestnika Projektu 
- staże zawodowe (3 miesiące); 
- pośrednictwo pracy (5 godzin dla Uczestnika Projektu). 

 
2. Uczestnik projektu może skorzystać wyłącznie z form wsparcia zgodnych z zaplanowanym 

dla niego Indywidualnym Planem Działania. Korzystanie tylko z wybranych form wsparcia  
nie jest możliwe.  
 

 
§ 3 Uczestnicy projektu 

 
1. Projekt zakłada udział 45 Uczestników Projektu. 

 
2. Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 18 do 29 r.ż., w tym również z 

niepełnosprawnościami, zamieszkujące na obszarze woj. pomorskiego (w rozumieniu KC), 



   
 

   

niezarejestrowane w urzędach pracy, w tym będące biernymi zawodowo, które nie figurują  
w publicznych rejestrach, należące do grupy NEET  ( z wyłączeniem grupy określonej dla trybu 
konkursowego w Poddziałaniu  1.3.1) tj. łącznie spełniające następujące trzy warunki:  

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

 nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) 

 nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, 
uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, 
potrzebnych do wykonywania pracy). 

NEET - skrót od zwrotu angielskiego „Not in Education, Employment or Training” (Nie kształci 
się, nie pracuje, nie szkoli się). 

 
3. Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby młode (należące do grupy docelowej określonej 

dla poddziałania 1.3.1 POWER), w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które 
nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET z następujących grup 
docelowych: 

 młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji 
pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem: 

- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w 
instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, 
- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne 
gospodarstwo domowe, 
- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają 
trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy 
zastępczej, 

 matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy), 

 absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków 
socjoterapii (do roku po opuszczeniu), 

 absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków 
wychowawczych (do roku po opuszczeniu), 

 matki przebywające w domach samotnej matki, 

 osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po 
opuszczeniu). 
 
 

§ 4 Rekrutacja 
 

1. Podmioty prowadzące rekrutację w ramach projektu: 
Biuro Projektów Europejskich Wojciech Miłosz 
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.  
 

2. O udziale w projekcie decydują wyniki rekrutacji.  
Pierwszy etap rekrutacji: przyjmowanie zgłoszeń w formie podpisanego przez uczestnika 
formularza rekrutacyjnego. 
Formularz można wypełnić w siedzibie jednego z Podmiotów prowadzących rekrutację do 
projektu, korzystając z pomocy pracownika projektu. Formularz można również pobrać ze 
strony Internetowej Beneficjenta, wypełnić i przesłać na adres Biura Projektu lub na adres e-
mail: biuro@bpe.biz.pl.  
Drugi etap rekrutacji: ocena uczestników na podstawie dokumentów rekrutacyjnych. 

mailto:biuro@bpe.biz.pl


   
 

   

Punktacja będzie przyznawana za przynależność kandydatów do określonej grupy 
priorytetowej. 
a) okres nieaktywności zawodowej (1-4 pkt.): 

- do 3 miesięcy – 1 pkt., 
- 3-6 miesięcy – 2 pkt., 
- powyżej 6 miesięcy – 4 pkt. 

b) wykształcenie (1-4 pkt.): 
- podstawowe – 4 pkt., 
- gimnazjalne – 3 pkt., 
- ponadgimnazjalne – 2 pkt., 
- wyższe – 1pkt. 

c) doświadczenie zawodowe ( 1-3 pkt.): 
- brak – 3pkt., 
- do 1 roku – 2 pkt.,  
- 1-5 roku – 1 pkt., 
- 5 lat i więcej – 0 pkt.  

Trzeci etap: rozmowa z Psychologiem pod kątem Oceny Poziomu Motywacji. 
Punktacja zostanie przyznana na podstawie następujących kryteriów: 
- Potrzeby/ oczekiwania związane z udziałem w  projekcie 0-2 pkt., 
- Motywacja do pracy  (m.in. dotychczasowe działania kandydata w celu podjęcia zatrudnienia 
0-2pkt., 
- Poziom determinacji w realizacji zamierzonego celu 0- 2 pkt., 
- Zgodność komunikacji werbalnej i niewerbalnej 0-2 pkt., 
- Sposób argumentacji, jasność wypowiedzi 0-2 pkt. 
Przy czym 0 pkt oznacza znikomy poziom motywacji, a 2 pkt –wysoki poziom.  
Czwarty etap rekrutacji dotyczy wyłącznie kandydatów chcących uczestniczyć w szkoleniu na 
ratownika wodnego. Egzamin wstępny kwalifikujący do przystąpienia do szkolenia zostanie 
przeprowadzony na Krytej Pływalni Gdynia Witomino, przy Zespole Szkół nr 7, ul. Stawna 4/6, 
81- 629 Gdynia. Warunkiem koniecznym zakwalifikowania się kandydata będzie przepłynięcie 
przez niego 400 m stylem dowolnym w czasie poniżej 8 minut.  
 

Na podstawie zgłoszeń i przeprowadzonej rekrutacji zostanie stworzona lista uczestników 
zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa.  
Zgłoszenia będą przyjmowane do momentu wyczerpania się liczby miejsc. Liczba miejsc jest 
ograniczona. 

 
3. Warunkiem udziału w projekcie jest podpisanie deklaracji udziału w projekcie i oświadczenia 

o  zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz podanie wszystkich danych na 
formularzu rekrutacyjnym i dostarczenie kopii orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku 
osób z niepełnosprawnościami) w pierwszym dniu pierwszej formy wsparcia.  
 

4.  Kryteria rekrutacji:  
1) kwalifikowalność (przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
formalnych udziału w projekcie, wymienionych w paragrafie 3 Regulaminu), 
2) zgodność wymaganego Indywidualnego Planu Działania  z ofertą. 

 
5. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronach internetowych: www.bpe.biz.pl 

oraz u pracowników podmiotów prowadzących rekrutację do projektu. 
 



   
 

   

6.  Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią: formularz rekrutacyjny, oświadczenie  
uczestnika projektu  oraz zakres danych osobowych, deklaracja udziału oraz karta 
rekrutacyjna. 

 
 

§ 5 Zasady udzielania wsparcia 
 

1. Wsparcie udzielane jest przez podmioty organizujące wsparcie: Partnerów  
i Partnera Wiodącego/Beneficjenta.  
 

2. Uczestnicy  projektu zobowiązują się do systematycznego i punktualnego uczęszczania  
na wszystkie zajęcia oraz ukończenia wszystkich form wsparcia zgodnie z zaplanowaną  
dla nich indywidualną ścieżką. 

 
3. Uczestnicy  projektu zobowiązują się do udziału w badaniach ewaluacyjnych projektu.  

 
4. Uczestnicy otrzymują zaliczenie danej formy wsparcia na podstawie obecności                                  

na co najmniej 75% zajęć.  
 

5. Wszystkie formy wsparcia dla uczestników projektu są bezpłatne. 
 

6. Projekt przewiduje refundację zakupu odzieży roboczej badań lekarskich w uzasadnionych 
przypadkach oraz na zasadach opisanych w Minimalnych wymaganiach jakościowych 
wsparcia w projekcie w zakresie Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie 
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego i zgodnie z budżetem projektu. 
Szczegółowych informacji uczestnikowi projektu udzielą pracownicy organizatora wsparcia. 

 
7. W trakcie stażu oraz podczas szkolenia uczestnikowi, przysługuje stypendium, na zasadach 

opisanych w Minimalnych wymaganiach jakościowych wsparcia w projekcie w zakresie 
Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 
– projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 
Społecznego i zgodnie z budżetem projektu. Szczegółowych informacji uczestnikowi projektu 
udzielą pracownicy organizatora wsparcia. 
 

8. W trakcie stażu oraz podczas szkolenia 6  uczestnikom, przysługuje zwrot opieki nad 
dzieckiem do 7 roku życia lub osobą zależną, na zasadach opisanych w Minimalnych 
wymaganiach jakościowych wsparcia w projekcie w zakresie Działania 1.2. Wsparcie osób 
młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe 
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego i zgodnie z 
budżetem projektu. Szczegółowych informacji uczestnikowi projektu udzielą pracownicy 
organizatora wsparcia. 

 
9. Warunkiem otrzymania stypendium w pełnej wysokości jest przepracowanie zaplanowanej 

liczby godzin lub udział w szkoleniu  potwierdzony przez dostarczenie prawidłowo 
wypełnionej dokumentacji i wszystkich danych niezbędnych do dokonania wypłaty. 
 

10. W przypadku choroby uczestnika projektu (potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim), 
przysługuje stypendium w pełnej wysokości - zgodnie z harmonogramem. 



   
 

   

 
11. Wartość stypendium w niepełnej wysokości obliczane jest proporcjonalnie                        

  do ilości godzin przepracowanej  lub udziału w szkoleniu. 
 

12. W przypadku konieczności rezygnacji z dalszego udziału w projekcie, spowodowanej stanem 
zdrowia, uczestnik projektu zobowiązany jest przedłożyć Partnerowi Wiodącemu lub 
Pozostałym Partnerom oświadczenie wydane przez lekarza o przeciwwskazaniach do 
kontynuacji uczestnictwa w projekcie. 

 
13. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie z przyczyn nieusprawiedliwionych 

lub podania przez uczestnika w jakimkolwiek dokumencie związanym z udziałem w projekcie 
nieprawdziwych lub niekompletnych informacji, uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary 
umownej w wysokości sankcji finansowych nałożonych na Partnera Wiodącego, związanych  
z niekwalifikowanym udziałem uczestnika w projekcie z jego winy. 
 

14. Partner Wiodący zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
karę umowną, o której mowa w ust. 12 w przypadku nałożenia na Partnera Wiodącego kar 
finansowych w jakikolwiek sposób związanych z przyczynami, o których mowa w ust. 12. 
 
 

§ 6 Proces monitoringu i oceny 
 

1. Zgodnie z wymogami projektu wszyscy uczestnicy podlegają procesowi monitoringu celem 
dokonania oceny skuteczności działań podjętych w ramach projektu. W celu 
przeprowadzenia monitoringu i oceny uczestnicy projektu zobowiązani są do udzielenia 
informacji na temat rezultatów uczestniczenia przez nich w projekcie,  w tym informowania  
o wszystkich miejscach zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie i dostarczania 
zaświadczenia o zatrudnieniu lub kopii umowy oraz składania oświadczeń na temat miejsc 
zatrudnienia. 

 
2. Uczestnicy projektu mają prawo do zgłaszania swoich uwag i sugestii do Podmiotu 

organizującego wsparcie: osobiście lub do Partnera Wiodącego: za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres: biuro@bpe.biz.pl.  

 
 

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych 
 

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb procesu 
rekrutacji, realizacji, monitoringu i ewaluacji projektu (obecnie i w przyszłości) przez Partnera 
Wiodącego i pozostałych Partnerów, Instytucję Pośredniczącą lub upoważnioną przez nią 
instytucję oraz zostaje poinformowany o prawie do wglądu i poprawianiu swoich danych 
osobowych  oraz innych prawach wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych 
 z dnia  29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2016r. , poz. 922). 
 

2.  Uczestnik w okresie realizacji projektu zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego 
poinformowania Partnera Wiodącego  lub Podmiotu realizującego wsparcie o wszelkich 
zmianach w danych zawartych w jakichkolwiek dokumentach uczestnika związanych z jego 
udziałem  w projekcie. 

 

mailto:biuro@bpe.biz.pl


   
 

   

 
§8. Postanowienia końcowe 

 
1.  Zobowiązania uczestników względem Partnera Wiodącego i pozostałych  Partnerów 

wynikające z udziału  w Projekcie przedawniają się z upływem 7 lat od dnia ich powstania. 
2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmują Partner 

Wiodący i pozostali Partnerzy. 
3. Partner Wiodący i pozostali Partnerzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian  

 w Regulaminie. Wszelkie zmiany w Regulaminie wprowadzane będą w formie pisemnej oraz 
publikowane na stronie internetowej. 

 

Załączniki: 

1. Formularz rekrutacyjny  

2. Oświadczenie uczestnika projektu  

3. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w zbiorze 

4. Deklaracja udziału w projekcie 

5. Karta Rekrutacyjna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   

 

Załącznik nr 2- oświadczenie  

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Lepszy Start II” oświadczam, że przyjmuję do 

wiadomości, iż w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji 

Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę 

przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie (00-507); 

2. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 

ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. , poz. 

922) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013r. 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), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. 

zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych: 

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, 



   
 

   

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, 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, 

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 realizacji projektu  „Lepszy Start II”, w 

szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, 

ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w 

ramach PO WER. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej –Wojewódzki 

Urząd Pracy w Gdańsku z siedzibą przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, 

beneficjentowi realizującemu projekt – Biuro Projektów Europejskich Wojciech Miłosz, ul. 

Rumska 3c/12, 81-074 Gdynia oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta będą uczestniczyć 

w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym 

badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. 

Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na 

zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach 

PO WER. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

6. W terminie 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. 

7.  W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego 

statusu na rynku pracy. 

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

 

 

 

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

     MIEJSCOWOŚĆ I DATA                CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 



   
 

   

Załącznik nr 3 -  Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 

Zbiór Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

1) Zakres danych osobowych wnioskodawców, beneficjentów, partnerów 

Lp. Nazwa 

1 Nazwa wnioskodawcy (beneficjenta) 

2 Forma prawna 

3 Forma własności 

4 NIP 

5 REGON 

6 Adres siedziby:  
Ulica 
Nr budynku 
Nr lokalu 
Kod pocztowy 
Miejscowość 
Kraj 
Województwo 
Powiat 
Gmina 
Telefon 
Fax 
Adres e-mail 
Adres strony www 

7 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu 
wnioskodawcy 

8 Osoba do kontaktów roboczych: 
Imię 
Nazwisko 
Numer telefonu 
Adres e-mail 
Numer faksu 
Adres: 
Ulica 
Nr budynku 
Nr lokalu 
Kod pocztowy 
Miejscowość 

9 Partnerzy 

10 Nazwa organizacji/instytucji 

11 Forma prawna 

12 Forma własności 

13 NIP 

14 REGON 

15 Adres siedziby: 
Ulica 
Nr budynku 
Nr lokalu 



   
 

   

Kod pocztowy 
Miejscowość 
Kraj 
Województwo 
Powiat 
Gmina 
Telefon 
Fax 
Adres e-mail 
Adres strony www 

16 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera 

17 Symbol partnera 

 

2) Dane związane z badaniem kwalifikowalności wydatków w projekcie  

 

1 Kwalifikowalność środków w projekcie zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020 

 

3) Dane uczestników instytucjonalnych (osób fizycznych prowadzących jednoosobową 

działalność gospodarczą). 

Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w Wytycznych w zakresie warunków 

gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 .  

Dodatkowo:  

1 Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi 
Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020/zatwierdzonym do realizacji Rocznym Planem Działania/ zatwierdzonym do 
realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu 

 

4) Dane uczestników indywidualnych. 

Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w Wytycznych w zakresie warunków 

gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.  

Dodatkowo:  

1 Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi 
Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020/zatwierdzonym do realizacji Rocznym Planem Działania/zatwierdzonym do 
realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu 

 

5) Dane pracowników zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektów, oraz dane 

pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie krajowego programu operacyjnego 

na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS, którzy zajmują się obsługą projektów. 



   
 

   

Lp. Nazwa 

1 Imię  

2 Nazwisko 

3 Identyfikator użytkownika 

4 Adres e-mail 

5 Rodzaj użytkownika 

6 Miejsce pracy  

7 Telefon 

8 Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta 

 

6) Dane dotyczące personelu projektu. 

Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w Wytycznych w zakresie warunków 

gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. 

7) Uczestnicy szkoleń, konkursów i konferencji (osoby biorące udział w szkoleniach, konkursach 

i konferencjach w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, inne 

niż uczestnicy w rozumieniu definicji uczestnika określonej w Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020). 

Lp. Nazwa 

1 Imię  

2 Nazwisko 

3 Nazwa instytucji/organizacji 

4 Adres e-mail 

5 Telefon 

6 Specjalne potrzeby 

 

Zbiór Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych 

1) Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony beneficjentów/partnerów 

projektów  (osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu 

beneficjenta/partnerów)  

Lp. Nazwa 

1 Imię 

2 Nazwisko 

3 Telefon 

4 Adres e-mail 

5 Kraj 

6 PESEL 

 

2) Zakres danych osobowych wnioskodawców, beneficjentów i partnerów. 



   
 

   

Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w Wytycznych w zakresie warunków 

gromadzenia i przekazywania danych  w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.  

3) Dane uczestników instytucjonalnych (w tym osób fizycznych prowadzących jednoosobową 

działalność gospodarczą).  

Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w Wytycznych w zakresie warunków 

gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 .   

4) Dane uczestników indywidualnych. 

Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w Wytycznych w zakresie warunków 

gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. 

 

5) Dane dotyczące personelu projektu. 

Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w Wytycznych w zakresie warunków 

gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

   

Załącznik nr 4 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

Ja,…………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
  (Imię i nazwisko) 
zobowiązuję się do uczestnictwa w projekcie:  

„Lepszy Start II” 
 

Oświadczam, że: 

 zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej 
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 zapoznałem/am się z regulaminem udziału w projekcie i zobowiązuję się do jego stosowania 

 zamieszkuję na terenie województwa pomorskiego 
 spełniam wszystkie kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie  

 zobowiązuję się do  uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia zgodnie z zaplanowaną  
dla mnie ścieżką wsparcia 

 wyrażam zgodę na publikację i rozpowszechnianie mojego wizerunku (np. na stronie 
internetowej) w celach promocyjnych projektu  

 przyjmuję do wiadomości, że ponoszę  odpowiedzialność za składanie  oświadczeń niezgodnych  
z prawdą 

 zostałem/am poinformowany/na, że udział w projekcie jest bezpłatny 

 udzielę niezbędnych informacji o osiąganych rezultatach na każdym etapie realizacji projektu  
oraz po jego zakończeniu 

 nie korzystam z podobnych form wsparcia w identycznym zakresie w innych projektach 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

 zobowiązuję się do przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu projektu w terminie 
4 tygodnie oraz w terminie do 3 miesięcy od zakończenia uczestnictwa w projekcie.  
 
 
Wybrać właściwe (proszę zaznaczyć):  

 jestem osobą bierną zawodową (tzn. nie zarejestrowaną w urzędzie pracy) 

 zamieszkuję na terenie województwa pomorskiego 

 mieszczę się w przedziale wiekowym od 18 do 29 r.ż. 

 posiadam aktualne orzeczenie o niepełnosprawności  

 nie kształcę się , t.j. nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym 

 nie szkolę się, t.j. nie uczestniczę w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, 

uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych  

do wykonywania pracy. 

 
 
 

……..…..………………………………………….. 
 Data i podpis   uczestnika projektu 

  



   
 

   

Załącznik nr 5- Karta Rekrutacyjna 

 

Projekt „ Lepszy Start II” 

 

KARTA REKRUTACYJNA 

 

1) Ocena formularza rekrutacyjnego 

 

POZIOM WYKSZTAŁCENIA 

Zaznaczyć właściwe: 

Brak 4 

Podstawowe  4 

Gimnazjalne 3 

Ponadgimnazjalne ( zawodowe, średnie, technikum) 2 

Wyższe 1 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE KANDYDATA/KI 

Zaznaczyć właściwe: 

Brak 3 

Do 1 roku 2 

1-5 lat 1 

Powyżej 5 lat 0 

 

OKRES NIEAKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ : 

Zaznaczyć właściwe: 

Do 3 miesięcy 1 

3 – 6 miesięcy 2 

Powyżej 6 miesięcy 4 

 



   
 

   

Lp. Ocena łączna Liczba punktów Maksymalna 

liczba punktów  

1 

Poziom wykształcenia  

4 

 

 

2 Doświadczenie zawodowe 

Kandydata/ki 

 

 3 

3 Okres nieaktywności 

zawodowej 
 4 

4 Suma przyznanych punktów  11 

 

 

2) Ocena Poziomu Motywacji 

Lp. Ocena Liczba punktów Maksymalna liczba 
punktów  

1 Potrzeby/oczekiwania związane z udziałem w 
projekcie (zmiana sytuacji życiowej, 
poszukiwanie pracy, uzyskanie nowej wiedzy 
etc.) 

 

2 

Uzasadnienie 
 
 
 
 

2 Motywacja do pracy, historia ewentualnego 
zatrudnienia (m.in. dotychczasowe działania 
kandydata w celu podjęcia zatrudnienia, czy 
aktywizacji społecznej) 
 

 

2 

Uzasadnienie 
 
 
 
 

3 Poziom determinacji w realizacji zamierzonego 
celu, nie poddawanie się w sytuacji trudnej  
 

 
2 

Uzasadnienie 
 
 
 
 



   
 

   

4 Zgodność komunikacji werbalnej  
z niewerbalną (brak sprzeczności przekazu, 
spójność komunikatu) 

 

2 

Uzasadnienie 
 
 
 
 

5 Sposób argumentacji, jasność i długość 
wypowiedzi, klarowność wypowiedzi, 
ciekawość wypowiedzi  

 
2 

Uzasadnienie 
 
 
 
 

6 Suma punktów  
 

10 

 

Poziom motywacji do zmiany swojej sytuacji na rynku pracy: suma wyników z pytań 1-5 

poniżej zera i 0 – brak motywacji  
1-2 - bardzo niska  
2,1-4 - niska  
4,1-7 - średnia  
7,1-10 - wysoka  
 
 

 

3) WSTĘPNY EGZAMIN Z PŁYWANIA ( wypełnić tylko w przypadku kandydatów na szkolenie 

„Ratownik Wodny”) 

 

Czy kandydat przepłynął 400 m stylem dowolnym w czasie poniżej 8 minut?  

Proszę zaznaczyć właściwe: 

 

 Tak 

 Nie 

 Nie dotyczy 

 

 

 

 

...............................................................................................                  

Data i podpis osoby rekrutującej/osób rekrutujących 



   
 

   

 

Na podstawie Formularza Rekrutacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej pod kątem oceny poziomu 

motywacji zaświadcza się, że  

Pan/i...................................................................... 

spełnia/nie spełnia* warunki/ów uczestnictwa w Projekcie. 

 

Decyzja o przyjęciu do projektu   

 POZYTYWNA  

 NEGATYWNA  

 

Uzasadnienie:  

 

 

 

 

......................................................    ............................................................. 

miejscowość, data                                    podpis osoby rekrutującej 

 

....................................................   .............................................................. 

miejscowość, data       podpis Beneficjenta  

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 


