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REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Pierwszy krok do zatrudnienia – program wsparcia młodzieży NEET na rynku pracy i edukacji 

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.2 Wsparcie osób 

młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane  

z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

 

§1. Informacje ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w projekcie Pierwszy krok do zatrudnienia – program 

wsparcia młodzieży NEET na rynku pracy i edukacji, realizowanym przez Polską Izbę Młodych 

Przedsiębiorców w partnerstwie z Fundacją Eudajmonia. 

2. Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa dolnośląskiego. 

3. Czas realizacji projektu: od 01.01.2016 r. do 31.03.2018 r. 

4. Celem projektu jest zwiększenie kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego 

przydatnych na lokalnym rynku oraz podniesienie szans na uzyskanie zatrudnienia przez 78 

niepracujących, nieuczących i niekształcących się osób w wieku 15-24 (młodzież NEET), 

zamieszkujących na terenie województwa dolnośląskiego w okresie do 31.03.2018 r. 

5. Regulamin, wraz z załącznikami, podawany jest do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej lidera i partnera projektu.  

 

§2. Podstawowe pojęcia związane z udzielanym wsparciem 

1. „Projekt” – oznacza to projekt Pierwszy krok do zatrudnienia – program wsparcia młodzieży 
NEET na rynku pracy i edukacji, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane  
z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój (POWER). 

2. „Beneficjent” – Polska Izba Młodych Przedsiębiorców działająca w partnerstwie z Fundacją 
Eudajmonia – podmiot, który realizuje projekt na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu 
w ramach POWER. Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu.  

3. „Uczestnik/czka Projektu” lub zamiennie „UP” – oznacza osobę niepracującą oraz nieuczącą się  
w wieku 15-24 lata, należącą do kategorii NEET, która przeszła etap rekrutacji do projektu  
i otrzymuje wsparcie od Beneficjenta w wyniku podpisanej deklaracji udziału w projekcie.  
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4. „Wsparcie” – oznacza pomoc udzielaną uczestnikowi/czce projektu, zgodnie ze zidentyfikowaną  
i zaplanowaną ścieżką aktywizacji zawodowej określoną w Indywidualnym Planie Działań. 

5. „Identyfikacja potrzeb uczestników/czek projektu” – oznacza pomoc osobom pozostającym bez 
zatrudnienia w zidentyfikowaniu przyczyn takiego stanu rzeczy oraz poszukiwanie rozwiązania, 
które zwiększy szanse takiej osoby na podjęcie zatrudnienia. Pomoc realizowana formie sesji 
indywidualnych. 

6. „IPD” – narzędzie zwane Indywidualnym Planem Działań, opisujące realizację zaplanowanej 
ścieżki aktywności zawodowej uczestnika/czki projektu, wypracowane przez uczestnika/czki 
projektu i doradcę zawodowego/psychologa w trakcie identyfikacji potrzeb oraz diagnozy 
możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od 
rynku pracy. 

7. „Monitoring IPD” – oznacza indywidualne poradnictwo zawodowe świadczone przez doradcę 
zawodowego/psychologa obejmujące motywowanie uczestnika/czki projektu do realizacji celów 
określonych w IPD oraz identyfikację bieżących problemów uczestnika/czki projektu.  

8. „Szkolenia zawodowe” - oznacza pomoc nakierowaną na podniesienie/zmianę kwalifikacji i/lub 
kompetencji zawodowych niezbędnych do poprawy sytuacji na rynku pracy uczestników/czek 
projektu. 

9. „Staż zawodowy” – oznacza umożliwienie nabycia doświadczenia zawodowego przez 
uczestników/czki projektu realizowane zgodnie z Polskimi i Europejskimi Ramami Jakości Praktyk 
i Staży. Ponadto każdy/a UP może otrzymać zwrot kosztów dojazdu na staż. Wsparcie to nie 
obejmuje osób, dla których przewidziano w IPD aktywizację poprzez udzielnie dotacji na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

10. „Pośrednictwo pracy” – oznacza pomoc uczestnikowi/czce projektu świadczoną od momentu 
opracowania IPD do chwili podjęcia zatrudnienia, realizowaną przez pośrednika pracy  
i obejmującą: analizę IPD, spotkania z uczestnikiem/czką projektu w celu weryfikacji ofert, pomoc 
w przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych, organizację spotkań pracodawców  
z uczestnikiem/czką projektu, pozyskiwanie i udostępnianie ofert pracy, udostępnianie 
pracodawcom danych uczestnika/czki projektu w celu wstępnej oceny uczestnika/czki pod kątem 
ewentualnego zatrudnienia, inicjowanie rozmów kwalifikacyjnych. Wsparcie to nie obejmuje 
osób, dla których przewidziano w IPD aktywizację poprzez udzielnie dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. 

11. „Wsparcie dodatkowe wynikające z IPD” oznacza: 
a. wsparcie dla osoby z niepełnosprawnością będącej uczestnikiem/czką projektu poprzez 

zastosowanie metody zatrudnienia wspomaganego. Usługa obejmuje indywidualne 
wsparcie trenera pracy na etapie poszukiwania, podejmowania i utrzymywania 
zatrudnienia (w tym w formie działalności gospodarczej); 

b. wsparcie dla każdego UP w zakresie zdiagnozowanym w IPD poprzez wsparcie 
psychologiczne/coaching/mentoring; 

c. zwrot kosztów dojazdu na realizowane dla UP formy wsparcia. 
12. „Dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej” – oznacza wsparcie dla uczestnika/czki 

projektu obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie przygotowującym do prowadzenia 
działalności gospodarczej, udzielnie bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności 
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gospodarczej, monitoring i doradztwo na etapie prowadzenia działalności, wsparcie pomostowe 
podstawowe, wsparcie pomostowe przedłużone. 

 

 

§3. Przedmiot wsparcia 

1. Beneficjent udziela wsparcia uczestnikowi/czce projektu, mającego na celu wzrost aktywności 
zawodowej i zwiększenie możliwości do podjęcia zatrudnienia.  

2. Wsparcie jest udzielane w oparciu o Regulamin udziału w projekcie, deklarację udziału w 
projekcie, Indywidualny Plan Działań, odrębne umowy zawarte z uczestnikiem/czką projektu 
niezbędne do skorzystania z niektórych form wsparcia, aktualny Szczegółowy Opis Osi 
Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zapisy umowy o 
dofinansowanie projektu nr POWR.01.02.02-02-0124/15 podpisanej między Beneficjentem a IP.  

3. Wsparcie jest udzielane w następujących formach: 
3.1. opracowanie IPD – 4 h/UP (wsparcie obligatoryjne dla każdego/ej UP); 
3.2. monitoring IPD – 4 h/UP (wsparcie obligatoryjne dla każdego/ej UP); 
3.3. szkolenie zawodowe (bon szkoleniowy w wysokości do 2.500 zł/UP obejmujący koszt szkolenia 

oraz koszty niezbędnych: badań lekarskich/psychologicznych, koszty dojazdu na szkolenia, koszty 
zakwaterowania na czas szkolenia); 

3.4. staż zawodowy – przeciętnie 3-miesięczny, realizowany w formie płatnego stażu, podczas 
którego Uczestnik/czka projektu otrzymuje za każdy miesiąc odbytego stażu stypendium stażowe 
w wysokości 120 % kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ponadto każdy/a UP może otrzymać zwrot kosztów 
dojazdu na staż do wysokości 100 zł/mc płatny na podstawie wniosku o zwrot kosztów dojazdu; 

3.5. pośrednictwo pracy – 6 h/UP; 
3.6. wsparcie dodatkowe wynikające z IPD: 

3.6.1. wsparcie trenera pracy – 6 h/UP przez 6 mc-y 
3.6.2. wsparcie psychologiczne, coaching, mentoring – 3 h/UP 
3.6.3. zwrot kosztów dojazdu na realizowane dla UP formy wsparcia – do 60 zł/UP 

3.7. Dotacja na uruchomienie dzielności gospodarczej: 
3.7.1. szkolenia grupowe przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej – 32 h/UP, 
3.7.2. doradztwo indywidualne przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej – 5 

h/UP, 
3.7.3. bezzwrotna dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej wypłacana po podpisaniu 

umowy na udzielnie dotacji – maksymalnie 19.000 zł, 
3.7.4. monitoring i doradztwo na etapie prowadzenia działalności – 3 h/UP przez 6 mc-y 

(wsparcie podstawowe), 
3.7.5. monitoring i doradztwo na etapie prowadzenia działalności – 3 h/UP przez 6 mc-y 

(wsparcie przedłużone) – świadczone według zapotrzebowania, 
3.7.6. wsparcie pomostowe podstawowe – maksymalnie 675 zł/mc przez 6 mc-y, 
3.7.7. wsparcie pomostowe przedłużone – maksymalnie 675 zł/mc przez 6 mc-y – świadczone 

według zapotrzebowania. 
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§4. Warunki korzystania ze wsparcia 

1. Udział w projekcie dla uczestników/czek projektu jest bezpłatny. 
2. W celu skorzystania z niektórych form wsparcia uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do 

zawarcia odrębnej umowy z Beneficjentem. 
3. Udział we wszystkich przewidzianych w IPD formach wsparcia jest obowiązkowy. Zapisu nie 

stosuje się w przypadku osiągnięcia sukcesu zatrudnieniowego przez uczestnika/czkę projektu 
przed terminem przewidzianym w IPD. 

4. W przypadku nieobecności na danej formie wsparcie uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest 
poinformować Beneficjenta o przyczynie nieobecności oraz przedstawić stosowne zaświadczenie 
i/lub zwolnienie lekarskie wskazujące na uzasadnione przyczyny nieobecności. 

5. W przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 3 Beneficjent może usunąć z projektu 
Uczestnika/czkę oraz wystąpić o zwrot dotychczas poniesionych kosztów na Uczestnika/czkę  
w projekcie do wysokości 5.000 zł, a w przypadku osób, które otrzymają dotację na 
uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości przewidzianej w umowie o udzielnie 
dotacji. 

6. Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest uczestniczyć w przewidzianych w projekcie 
egzaminach. 

7. Zwrot kosztu dojazdu na formy wsparcia określone w §3 ust. 3.3, 3.4 i w pkt. 3.6.3 przysługuje na 
pisemny wniosek Uczestnika/czki projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu 
oraz po przedstawieniu oryginałów odpowiednich dokumentów, potwierdzających faktycznie 
poniesione koszty na dojazd. Dojazd powinien odbywać się w granicach województwa 
dolnośląskiego. 

8. Rozliczenia dotyczące zwrotu kosztów dojazdu należy składać osobiście w Biurze Projektu 
najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia danej formy wsparcia lub w trybie 
miesięcznym do 5 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu korzystania z formy 
wsparcia. 

9. Beneficjent może odmówić dokonania zwrotu kosztów dojazdu w przypadku:  
a. niespełnienia przez osobę ubiegającą się o dokonanie zwrotu kosztów warunków 

określonych Regulaminie oraz innych umowach zawartych z uczestnikiem/czką projektu, 
b. niewłaściwego udokumentowania poniesionych kosztów. 

 

§5. Pozostałe warunki 

1. Uczestnik/czka projektu zobowiązuje się do: 
a. podpisania deklaracji udziału w projekcie najpóźniej w pierwszym dniu realizacji 

wsparcia; 
b. systematycznego uczestnictwa w formach wsparcia wymienionych w §3 niniejszego 

Regulaminu;  
c. udziału w badaniach ewaluacyjnych, testach i egzaminach realizowanych w ramach 

projektu oraz przez podmioty zewnętrzne działające na zlecenie IP; 
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d. potwierdzania swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez złożenie podpisu na 
listach obecności, karta wsparcia i innych dokumentach niezbędnych do udzielenia 
wsparcia; 

e. dostarczenia kopii umowy potwierdzającej podjęcie zatrudnienia w przypadku, gdy 
podjęcie zatrudnienia nastąpi w trakcie udziału w projekcie lub w okresie do 3 miesięcy 
od zakończenia przez uczestnika/czkę udziału w projekcie. 

2. Beneficjent projektu zobowiązuje się do: 
a. zapewnienia wsparcia w zakresie określonym w §3; 
b. zapewnienia wykwalifikowanych wykonawców przedmiotu wsparcia; 
c. zapewnienia pomieszczeń w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wsparcia 

określonego w §3. 

 

§6. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik/czka projektu ma obowiązek każdorazowo powiadomić Beneficjenta w przypadku 
zmiany danych zawartych w deklaracji udziału w projekcie, a zwłaszcza o zmianie swojego 
statusu na rynku pracy. 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w Regulaminie. 
3. W przypadku kwestii nieokreślonych zastosowanie mają inne właściwe przepisy prawa 

krajowego i wspólnotowego, szczególnie: aktualny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER 
2014-2020 oraz umowa o dofinansowanie projektu. 

4. Prawo do interpretacji zapisów regulaminu przysługuje wyłącznie koordynatorowi projektu. 
Decyzja koordynatora projektu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

5. Aktualizacja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 – wzór Wniosku o zwrot kosztów dojazdu  

 


