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REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE PN.: KIS - NOWA SZANSA
§1
Definicje
Projekt – przedsięwzięcie pn.: KIS - Nowa Szansa realizowane w ramach IX Osi
Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania
9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Brama Beskidu
Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu;
MCP – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie.
§2
Postanowienia ogólne
1.

Instytucją realizująca Projekt jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama
Beskidu z siedzibą w Mostki 86, 33- 340 Stary Sącz.

2.

Regulamin rekrutacji do Projektu, zwany dalej Regulaminem, określa osoby uprawnione
i zasady naboru oraz uczestnictwa w Projekcie.

3.

Projekt realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMP.09.01.02-120193/16-00, zawartej dnia 29.12.2016 r. z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości
w Krakowie.

4.

Przewidywany czas realizacji projektu obejmuje okres od 1 listopada 2016 r. do
31 października 2019 r.

5.

Projekt dofinansowany jest ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014 – 2020.

6.

Biuro Projektu znajduje się w Starym Sączu, ul. Kazimierza Wielkiego 2.
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§3
Zasady prowadzenia naboru i realizacji usług
1. Wsparcie dla osób uprawnionych do uczestnictwa w Projekcie, w tym proces naboru
uczestników/uczestniczek Projektu opiera się na zasadach:
a) pracy

socjalnej,

w rozwiązywaniu

tj.:

dobrowolności

problemów,

uczestnictwa

indywidualizowania

klienta,
działań,

współdziałania
pomocniczości,

warunkowania pomocy, podmiotowego traktowania i partnerskich relacji oraz
aktywizowania klienta w oparciu przede wszystkim o jego zasoby,
b) wyrównywania szans,
c) przeciwdziałania jakiejkolwiek dyskryminacji i stereotypom powstałym ze względu na
płeć, wiek, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, czy orientację seksualną,
d) partycypacji społecznej i współdecydowania obywateli.
§4
Cele Projektu
1.

Celem głównym Projektu jest aktywne włączenie 80 osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym
poprzez poprawę lub wzmocnienie ich szans na zatrudnienie.

2.

Cele szczegółowe Projektu są ukierunkowane na wprowadzenie realnej zmiany
jakościowej w funkcjonowaniu społeczno-zawodowym uczestników Projektu, w tym
wzrost szans na zatrudnienie, odbudowę i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia
w życiu społeczności lokalnej i pełnienie ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania
lub pobytu oraz zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy lub
zapobieganie ubóstwu, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

3.

Realizacja celów szczegółowych Projektu powinna skutkować wzrostem kryterium
efektywności społeczno-zatrudnieniowej osób uczestniczących w Projekcie.
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§5
Uczestnicy i uczestniczki Projektu
1.

Projekt adresowany jest do osób zamieszkałych na terenie powiatu nowosądeckiego.

2.

Uczestnikiem lub uczestniczką Projektu mogą być osoby, która w pierwszej kolejności
potrzebują aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające
wykluczenia społecznego i zawodowego, które złożą w terminie rekrutacji druk
rekrutacyjny, oraz wyrażą zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych,
zgodę dotyczącą uwieczniania i przetwarzania wizerunku dla celów Projektu, a także
zgodę na przekazywanie danych potrzebnych do monitorowania wskaźników Projektu
oraz przeprowadzenia ewaluacji także po zakończeniu swego udziału w Projekcie.
W przypadku ograniczonych w zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda
opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego, bądź kuratora.

3.

Projekt przewiduje możliwość kierowania wsparcia do otoczenia osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, o ile jest ono niezbędne dla skutecznego
wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

4.

Osobami, o których mowa w ust. 2 uprawnionymi do uczestnictwa w projekcie jako
kryterium obowiązkowe są:
A. Osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – w okresie ostatnich 2 lat,
z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych;
według ustawy o promocji zatrudnienia z dnia 20 kwietnia 2004 r .
B. Bezrobotnym – według ustawy o promocji zatrudnienia z dnia 20 kwietnia 2004 r
oznacza osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a–g lub lit. i, j, l, lub
cudzoziemca – członka rodziny obywatela polskiego, niezatrudnioną i niewykonującą
innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze
czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy
zarobkowej albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia
zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się
w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej
do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły lub w szkole
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wyższej, gdzie studiuje na studiach niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym
dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz
poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:
a) ukończyła 18 lat,
b) nie osiągnęła wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art.
27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, 1240, 1302 i 1311), c) nie
nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty
szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera
nauczycielskiego

świadczenia

kompensacyjnego,

świadczenia

przedemerytalnego,

chorobowego,

zasiłku

świadczenia

macierzyńskiego

lub

zasiłku

przedemerytalnego,

rehabilitacyjnego,

zasiłku w

wysokości

zasiłku
zasiłku

macierzyńskiego,
c) nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej
przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej
najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa
w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych,
d) nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości
rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2016 r. poz. 380), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha
przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu
stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym
o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,
e) nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym
z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych
produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych,
nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
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gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie
podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako
współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie,
f) nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej/CEDIG albo po
złożeniu wniosku o wpis zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej/ CEDIG
wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia
jeszcze nie upłynął, albo nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku
o wpis do ewidencji działalności gospodarczej/ CEDIG dnia podjęcia działalności
gospodarczej,
g) nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności,
z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym
w systemie dozoru elektronicznego,
h) nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę
minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych
z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na
rachunkach bankowych,
i) nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego
j) nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku
rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla
bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
k) nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa
w art. 70 ust. 6,
l) nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia
społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,
C. Osoby bierne zawodowo to osoba pozostającą bez zatrudnienia (osoba w wieku 15-64
lata niezatrudniona, nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do
podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru
czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza się do osób bezrobotnych.
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D. Osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby
z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.).
E. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające
wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu
więcej niż jedna z przesłanek.
F. Osoby, które posiadają kontrakty socjalne lub wyrażą zgodę na ich założenie do 7 dni
po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie.
G. Osoby o niskim poziom kompetencji społecznych, wykazujących bezradność
w sprawach rodzinnych lub życiowych, często będącą efektem niskich lub
niedostosowanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz ubóstwa.
Taki stan rzeczy często spowodowany jest przez: brak doświadczenia zawodowego
lub krótki staż pracy (0-5 l.), co znacznie utrudnia im wejście na rynek pracy.
H. Osoby wykazujące bezradność w sprawach rodzinnych/ życiowych (często będąca
efektem niskich kwalifikacji zawodowych czy ubóstwa.)
5. Preferowane do wsparcia w ramach Projektu będą w szczególności:
a) Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające
wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu
więcej niż jedna z przesłanek.
b) Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz
osoby z zaburzeniami psychicznymi.
c) Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
d) Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją
obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.
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e) Osoby powyżej 50 roku życia, jako grupa szczególnie narażona na bezrobocie,
ze względu na napotykane na rynku pracy bariery: brak ofert/utrata pracy ze względu
na swój wiek, stan zdrowia, niesłuszne stereotypowe „wypalenie się” lub niskie
kompetencje i umiejętności poruszania się po rynku pracy.
f) Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
6. Projektodawca zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników/czek spełniających
kryteria zawarte w pkt. 1-5, aby możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku
o dofinansowanie rezultatów i wskaźników.
7. W przypadku udziału w Projekcie osób niepełnoletnich, konieczna jest zgoda na ich udziałprzedstawiciela ustawowego tej osoby tj. rodzica lub opiekuna prawnego.
§6
Oferowane wsparcie
1. Wsparcie oferowane osobom uczestniczącym w Projekcie jest bezpłatne i obejmuje:
a) Identyfikację indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników, w tym uzyskanie
potrzebnych informacji od specjalistów np. psychologa, prawnika, doradcy
zawodowego, pośrednika pracy, trenera zatrudnienia wspieranego poprzez testy,
pomiary, badania, opinie służące opracowaniu właściwej ścieżki wsparcia
ku rozwiązaniu indywidualnej sytuacji problemowej.
b) Uczestnictwo w szkoleniach, stażach, dostosowane do indywidualnych potrzeb
i potencjału beneficjentów ostatecznych. a także aktywna pomoc specjalistów
w poszukiwaniu ofert pracy.
c) Pracę socjalną, w tym: spotkania i rozmowy indywidualne, prezentowanie poglądów
na

sposoby

rozwiązania

problemów

w

czasie

organizowanych

spotkań

indywidualnych i grupowych, aktywne wysłuchanie, tworzenie klimatu zaufania,
otwartość na potrzeby i trudności uczestników, znajdowanie wspólnych rozwiązań,
włączenie uczestników do planowania działań wspierających.
d) Usługi aktywnej integracji w tym np.: treningi kompetencji i umiejętności społecznych
m.in. z zakresu komunikacji, wyrabianie kompetencji kluczowych na rynku pracy
zgodnie z Zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/962/ WE z dnia
18 grudnia 2006 r., oraz wsparcie zawodowe zmierzające do uzyskania i utrzymania
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odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego, dokonanie oceny zdolności
do pracy, określenie sprawności fizycznej, psychicznej i umysłowej do wykonywania
zawodu a także ocenę możliwości zwiększenia tej sprawności, ustalenie kwalifikacji,
doświadczeń zawodowych, uzdolnień i zainteresowań, prowadzenie poradnictwa
zawodowego i szkolenia, przygotowanie zawodowe z uwzględnieniem perspektyw
zatrudnienia

w

tym

np.

sześciomiesięczne

staże,

możliwość

współpracy

z potencjalnym pracodawcą uczestnika.
2. W ramach uczestnictwa w projekcie , Uczestnikom przysługuje zwrot kosztów dojazdu na
zaplanowane wsparcie UP.
3. Uczestnik ma obowiązek udokumentować koszty poniesione w związku z dojazdem na
przewidziane dla niego formy wsparcia.
§7
Prawa i obowiązki uczestników/uczestniczek Projektu
1.

Uczestnik

lub

uczestniczka

Projektu ma

prawo

do

bezpłatnego

korzystania

z oferowanego wsparcia oraz zwrot kosztów dojazdu.
2.

Uczestnik lub uczestniczka Projektu ma obowiązek:
a) współpracować aktywnie z zespołem specjalistów na rzecz rozwiązania lub
zniwelowania indywidualnych problemów i osiągnięcia uzgodnionych celów
uczestnictwa w projekcie,
b) przestrzegać umowy indywidualnej w sprawie realizacji indywidualnego planu
działania (IPD),
c) informować niezwłocznie KIS – Nowa szansa o zmianach dotyczących sytuacji
zawodowej, danych osobowych i danych kontaktowych takich jak: adres zamieszkania
i zameldowania, adres poczty elektronicznej, numery telefonów kontaktowych
i innych danych mających wpływ na realizację Projektu, także po zakończeniu udziału
w Projekcie przez okres 3 miesięcy,
d) dostarczyć dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźnika efektywności społecznozatrudnieniowej, w tym potwierdzające podjęcie pracy do 3 miesięcy po zakończonym
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udziale w Projekcie (np. kserokopia umowy o pracę lub wpis do ewidencji
działalności gospodarczej),
e) przekazać dane, o które zwróci się KIS – Nowa szansa, a które będą potrzebne
do monitorowania wskaźników Projektu oraz przeprowadzenia ewaluacji,
f) przyjąć zobowiązanie do przekazania informacji na temat swojej sytuacji
po opuszczeniu Projektu,
g) złożyć oświadczenie o przyjęciu do wiadomości informacji, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 922). W przypadku osoby ograniczonej w zdolności do czynności
prawnych, oświadczenie składa jego opiekun prawny lub kurator,
h) wyrazić zgodę na fotografowanie, utrwalanie i przetwarzanie wizerunku dla celów
Projektu.
§8
Zasady rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie
1.

Rezygnacja przez uczestnika lub uczestniczkę z udziału w Projekcie może nastąpić
w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział
w Projekcie i powinna mieć formę pisemnego oświadczenia z wyjaśnieniem powodu
rezygnacji. Oświadczenie należy dostarczyć w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności
uniemożliwiających dalszy udział w Projekcie.

2.

Uczestnik lub uczestniczka Projektu zostaje skreślony/a z listy uczestników
i uczestniczek Projektu w przypadku:
a) naruszenia postanowień niniejszego regulaminu;
b) naruszenia regulaminów innych podmiotów realizujących formy wsparcia;
c) nieprzestrzegania

zasad

uczestnictwa

zawartych

w

regulaminie

i

umowie

indywidualnej dotyczącej realizacji ścieżki wsparcia.
3. Każdy przypadek wymieniony w ust. 2 będzie rozpatrywany indywidualnie.
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§9
Rekrutacja
1. Ogłoszenie o naborze uczestników do Projektu odbędzie się bezpośrednio, telefonicznie,
w formie plakatów rozwieszonych, w strategicznych miejscach, podczas ogłoszeń
parafialnych, ogłoszeń w lokalnej prasie, wśród interesariuszy i klientów OPS na terenie
powiatu nowosądeckiego, Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Sączu, a także stronach
internetowych: www.kisnowaszansa.pl, www.starysacz.pl, www.podegrodzie.pl oraz
www.lacko.pl.
2. Wniosek o przyjęcie do uczestnictwa w Projekcie może złożyć mieszkaniec/mieszkanka
powiatu nowosądeckiego zdolny/a do czynności prawnych. Brak zgody na przekazanie
we

wniosku

wszystkich

wymaganych

danych

od

kandydata/kandydatki

na

uczestnika/uczestniczkę Projektu uniemożliwia udział w projekcie danej osoby
i traktowanie jej/jego jako uczestnika/uczestniczki Projektu.
3. Wnioski w formie pisemnej o przyjęcie do uczestnictwa w Projekcie będą przyjmowane za
pośrednictwem poczty lub kuriera lub bezpośrednio w siedzibie KIS - Nowa szansa,
ul. Kazimierza Wielkiego 2, 33-340 Stary Sącz, od 23 stycznia 2017. w godzinach
urzędowania pon.-pt., od 8:00 do 16:00 poprzez dziennik podawczy, według kolejności
wpływu.
4. Kandydaci na uczestników projektu złożą dokumenty rekrutacyjne. W ich skład wchodzą:
a) Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz zgłoszeniowy
b) Załącznik nr 2 do Regulaminu - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów w projekcie
c) Załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych
d) Załącznik nr 4 do Regulaminu – Oświadczenie o podjęciu zatrudnienia
Ponadto Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę Projektu powinien/-a posiadać:
a) ksero zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego zarejestrowanie
jako osoba bezrobotna- nie dotyczy osób nieaktywnych zawodowo,
b) orzeczenie o niepełnosprawności – kserokopia i oryginał do wglądu
c) dowód osobisty - do wglądu
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5. Rozpatrzenie wniosku pod względem formalnym odbędzie się na podstawie analizy Druku
Rekrutacyjnego (DR), a pozytywna ocena pod względem formalnym stanowi warunek
konieczny do rozpatrzenia wniosku pod względem merytorycznym.
6. Ocena wniosku pod względem merytorycznym odbędzie się po pozytywnej ocenie pod
względem formalnym wg kolejności wpływu wniosków, na podstawie kryteriów
merytorycznych za pomocą wartości punktowej, określonej we wzorze (zał. nr 3 do
Regulaminu).
7. Rozpatrzenie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym zostanie dokonane
przez Komisję Rekrutacyjną.
8. Lista wniosków niespełniających warunków i lista wniosków spełniających warunki
uczestnictwa w Projekcie, przygotowana w kolejności od wniosku z największą sumą
punktów przyznanych w ocenie merytorycznej, z uwzględnieniem preferencji dla kobiet
w sytuacji równoważności punktowej wniosków, zostanie przedstawiona p. Wiolettcie
Derymackiej Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD, celem umożliwienia weryfikacji
dokonanej oceny.
9. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Wnioskodawcy
/Wnioskodawczynie mogą składać odwołania w sprawie rozpatrzenia wniosku do Prezesa
Zarządu Stowarzyszenia LGD, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji w formie
pisemnej. Po tym terminie oraz po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań Prezes Zarządu
Stowarzyszenia LGD zatwierdza listę uczestników/uczestniczek Projektu pn. KIS - Nowa
Szansa.
10. Rekrutacja odbędzie się w siedzibie KIS - Nowa Szansa ul. Kazimierza Wielkiego 2,
33-340 Stary Sącz od 23.01. 2017r, w godz. od 8 00 do 16 00.
11. Przewiduje się możliwość przyjęcia osób do Projektu w miarę wolnych miejsc, o ile
kandydat/kandydatka spełni kryteria naboru i otrzyma pismo informacyjne Prezes
Stowarzyszenia LGD, uzależnione od oszacowania szans wsparcia kandydata,
tj. przewidywanej, faktycznej możliwości realizacji indywidualnej ścieżki reintegracji
w krótszym czasie.
12. Rozstrzygnięcie każdej tury rekrutacji nastąpi poprzez zatwierdzenie Prezesa
Stowarzyszenia LGD listy kandydatów, którzy spełniają warunki uczestnictwa
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w Projekcie i uzyskali kolejno największą liczbę punktów, w przypadku, gdy
przewidywana liczba 80 miejsc dla uczestników Projektu nie wystarczy na objęcie
wsparciem wszystkich kandydatów.
§10
Postanowienia końcowe
1.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie realizacji
Projektu.

2.

Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego
regulaminu w każdym momencie trwania projektu.

3.

O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia w ramach Projektu
uczestnicy zostaną natychmiast poinformowani.

4.

W

sprawach

nieuregulowanych

niniejszym

regulaminem

mają

zastosowania

postanowienia umowy o dofinansowanie Projektu zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem
LGD Brama Beskidu, a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w ramach realizacji IX
Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020.
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