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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa  
w Projekcie 

„NOWE PERSPEKTYWY – kompleksowe wsparcie odchodzących  
z rolnictwa” 

 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 
 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

 Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 

 
 

§1 
Informacje o projekcie 

1. Projekt „NOWE PERSPEKTYWY – kompleksowe wsparcie odchodzących  
z rolnictwa” realizowany jest przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego 
S.A. w Rzeszowie (RARR S.A.), ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, w okresie  
od 1 stycznia 2012r. do 31 października 2013r. na podstawie umowy zawartej  
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. 

2. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie RARR S.A. przy ul. Szopena 51,  
w Rzeszowie, pokój 217 (czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 7:30 do 15:30), tel. 17 86-76-221 lub 17 86-76-229. 

3. Projekt obejmuje swym zasięgiem wybrane powiaty woj. podkarpackiego: 
rzeszowski ziemski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski, kolbuszowski, i strzyżowski. 

4. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. 

 

§ 2 
Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru uczestników 
nazywanych dalej „Beneficjentami Ostatecznymi” oraz zasady uczestnictwa                 
w Projekcie „NOWE PERSPEKTYWY – kompleksowe wsparcie odchodzących  
z rolnictwa”, zwanego dalej „Projektem”. 

2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych. 
3. Projekt zakłada udział 180 Beneficjentów Ostatecznych w dwóch edycjach (po 90 

BO na każdą). W przypadku rezygnacji Beneficjentów Ostatecznych z udziału  
w Projekcie w trakcie jego trwania dopuszcza się rekrutowanie i udział w projekcie 
większej niż zakładana liczby osób w celu osiągnięcia założonych wskaźników 
Projektu. 

4. Udział Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie jest bezpłatny. 
 

§ 3 
Warunki uczestnictwa 

 

1. Beneficjentem Ostatecznym może być osoba, która w dniu podpisania niniejszego 
regulaminu spełnia następujące kryteria: 

 
� zamieszkuje na terenie wiejskim jednego z powiatów: rzeszowski ziemski, 

kolbuszowski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski i strzyżowski   
� posiada status rolnika lub domownika (zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 

roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998r., Nr 7, poz.25 z póź. 
zm.) 
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� rolnik to: pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą 
w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach 
grupy producentów rolnych, a także osoba, która przeznaczyła grunty 
prowadzonego przez siebie gospodarstwa do zalesienia;  

� domownik to: osoba bliska rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostająca 
we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkująca na terenie tegoż 
gospodarstwa rolnego bądź w bliskim sąsiedztwie oraz stale pracująca w tym 
gospodarstwie rolnym i niezwiązana z rolnikiem stosunkiem pracy; 
  

� ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 roku życia (kobieta) i 65 roku życia 
(mężczyzna) oraz zamierza podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych  
z działalnością rolniczą;  

� nie pozostaje w stosunku pracy, stosunku służbowym, ani nie jest zatrudniona na 
podstawie umowy cywilno-prawnej; 

� nie jest ubezpieczona w ZUS (w zakresie żadnego z ubezpieczeń społecznych); 
� jest ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako rolnik lub 

domownik; 
� nie jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy 

właściwym dla stałego lub czasowego miejsca zameldowania; 
� nie posiada zarejestrowanej działalności gospodarczej; 
� nie ma ustalonego prawa do emerytury; 
� nie jest studentem/studentką studiów dziennych; 
� nie kształci się w systemie dziennym w szkole dla dorosłych; 
� z własnej inicjatywy zainteresowana jest nabyciem, podwyższeniem lub 

uzupełnieniem  kwalifikacji i umiejętności. 
 

2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie po spełnieniu kryteriów określonych             
w § 3 p.1 niniejszego regulaminu, jest złożenie w okresie rekrutacji w Biurze 
Projektu uzupełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego. 

 

 
 
 

§ 4 
Zasady rekrutacji 

 

 
1. Rekrutacja podstawowa do projektu prowadzona będzie od 25.01.2012r. do 

29.02.2012r., natomiast rekrutacja na listę rezerwową będzie prowadzona do 
15.03.2012r. 

2. W przypadku wcześniejszego zebrania lub nie zebrania pełnych grup Beneficjentów 
Ostatecznych, umożliwiających osiągnięcie wskaźników Projektu Rzeszowska 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie zastrzega sobie prawo 
odpowiednio skrócenia lub wydłużenia terminu zakończenia rekrutacji. Terminy 
i daty rekrutacji będą publikowane na stronie internetowej www.rarr.rzeszow.pl. 

3. Rekrutacja prowadzona będzie w podziale na kobiety i mężczyzn w celu osiągnięcia 
założonej we wskaźnikach Projektu struktury płci – 70% Beneficjentów 
Ostatecznych obu edycji Projektu mają stanowić kobiety. Wskaźnik ten będzie 
liczony łącznie dla obu edycji Projektu, zatem jeżeli nie zostanie osiągnięty             
w ramach rekrutacji do pierwszej edycji projektu, wówczas zostanie wyrównany      
w drugiej edycji działań. 
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§ 5 

Kwalifikacja uczestników na szkolenia 
 

1. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie powinny wypełnić formularz 
zgłoszeniowy dostępny w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 
S.A. w Rzeszowie, na stronie internetowej www.rarr.rzeszow.pl oraz w trakcie 
spotkań rekrutacyjnych.  

2. O zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w Projekcie decyduje: 
� poprawne wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego, 
� zgodność danych podanych przez Kandydata z założeniami Projektu, 
� osiągnięcie najwyższej liczby punktów podczas procesu weryfikacji formularzy 

zgłoszeniowych w oparciu o ustalone kryteria, które zostały opracowane                  
w sposób umożliwiający objęcie wsparciem osób najbardziej zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.   

     Kryteria oceny: 
•  wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne –                         

3 pkt., zasadnicze zawodowe i średnie – 1 pkt.,  
•  staż pracy poza rolnictwem: brak – 3 pkt., do 1 roku – 2 pkt., od 1 do 5 lat 

– 1 pkt., 
•   dochód na jedną osobę w rodzinie: do 500 zł netto miesięcznie – 2 pkt.,  
• wiek powyżej 45 lat – 3 pkt., 
• osoby samotnie wychowujące dzieci do lat 18 - 3 pkt., 
• stopień niepełnosprawności – 3 pkt., 

� W przypadku równej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń 
(data i godzina wpływu formularza zgłoszeniowego). 

3. Osoby zakwalifikowane do Projektu będą o tym poinformowane listownie lub 
telefonicznie w terminie 7 dni od zakończenia rekrutacji. 

4. Każdy uczestnik zakwalifikowany do udziału w Projekcie zobowiązany będzie do 
złożenia w ciągu 7 dni kalendarzowych od decyzji o zakwalifikowaniu się do 
Projektu następujących dokumentów: 
� kserokopii dowodu osobistego, zawierającej dane osobowe oraz adres 

zameldowania, poświadczonej za zgodność z oryginałem,  
� zaświadczenia z wydziału meldunkowego o zameldowaniu czasowym (jeżeli 

adres zamieszkania jest inny niż zameldowania), 
� zaświadczenia z KRUS (nie starszego niż 3 miesiące) o podleganiu 

ubezpieczeniu społecznemu rolników jako rolnik lub domownik rolnika (osoby 
odchodzące z rolnictwa), 

� orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy), 
� podpisanego niniejszego regulaminu, który jest podstawą uczestnictwa                   

w szkoleniach i korzystania z praw  i  obowiązków Beneficjenta Ostatecznego, 
� oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
� oświadczenia potwierdzającego spełnienie kryteriów udziału w Projekcie, 
� oświadczenia o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych  

z działalnością rolniczą lub podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej; 
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5. Nie złożenie ww. dokumentów powoduje skreślenie Beneficjenta Ostatecznego              
z listy uczestników Projektu, a na jego miejsce zostanie przyjęta pierwsza osoba  
z listy rezerwowej.  

6. W wyniku procesu rekrutacji zostanie utworzona lista podstawowa oraz lista 
rezerwowa, składająca się z osób, które spełniają wszystkie warunki formalne, 
ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie z braku wolnych 
miejsc. 

 

§ 6 
Prawa Beneficjenta Ostatecznego 

 

1. Każdy Beneficjent Ostateczny ma prawo do: 
� bezpłatnego udziału w projekcie, 
� zgłoszenia uwag i oceny szkolenia (wsparcia), które otrzymuje w Projekcie,  
� otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do 

zajęć, 
� zwrotu kosztu za badania lekarskie (dotyczy szkoleń wg potrzeb), 
� zwrotu kosztów dojazdów i opieki nad osobami zależnymi (jeśli dotyczy), 
� poczęstunku/wyżywienia podczas szkoleń trwających 6 godzin lekcyjnych. 
� otrzymania certyfikatu bądź zaświadczenia o uczestnictwie w danym szkoleniu 

w ramach Projektu po spełnieniu odpowiednich wymagań – obecności na 
minimum 50% zajęć w ramach danego szkolenia, potwierdzonej osobistym 
podpisem na liście obecności, 

� opuszczenia maksymalnie 20 % godzin wsparcia w ramach projektu, większa 
liczba nieobecności wymaga pisemnego usprawiedliwienia i może powodować 
skreślenie z listy uczestników. 

2. Warunkiem wypłaty świadczeń pieniężnych przysługujących Beneficjentom 
Ostatecznym jest dostępność środków pieniężnych na koncie bankowym RARR 
S.A. 

 
 

§ 7 
Obowiązki Beneficjenta Ostatecznego 

1. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do: 

� złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, 
� podpisania niniejszego regulaminu, 
� podpisania oświadczenia do PEFS i innych niezbędnych dokumentów 

związanych z realizacją Projektu, 
� uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia w Projekcie potwierdzonego 

własnym podpisem na liście obecności w tym: w obowiązkowej ścieżce 
edukacyjnej (którą objęci będą wszyscy Beneficjenci Ostateczni Projektu)  

� wypełniania w trakcie trwania szkolenia ankiet ewaluacyjnych i testów 
sprawdzających, a także udzielania wszelkich informacji związanych                            
z uczestnictwem w Projekcie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie 
Poddziałania 8.1.2., 

� przystąpienia do egzaminu certyfikującego na zakończenie szkolenia z języka 
angielskiego (poziom egzaminu, do którego przystąpi Beneficjent Ostateczny 
będzie dostosowany do poziomu zaawansowania zajęć, w których uczestniczyć 
będzie dana osoba), 

� bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego 
dalszy udział w Projekcie, 

� usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w zajęciach w ramach Projektu. 
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§ 8 
Zakres Wsparcia 

 
1. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia dla każdego Beneficjenta 

Ostatecznego: 
 

� Obowiązkowa ścieżka aktywizacji zawodowej (dla wszystkich Beneficjentów 
Ostatecznych Projektu): 
• spotkanie z doradcą zawodowym i opracowanie Indywidualnego Planu 

Działania (IPD) 2 spotkania po 2 godziny, 
• szkolenie z zakresu aktywizacji zawodowej 2 spotkania po 8 godzin, 
• wsparcie doradcze indywidualne i grupowe – spotkania z Animatorem 6 

spotkań po 2 godziny,  
• szkolenie z języka angielskiego 32 dni po 3 godziny tj. 96 godzin, 
• szkolenie komputerowe 12 dni po 5 godzin tj. 60 godzin, 
• szkolenie według potrzeb - szkolenie zawodowe (rodzaj szkolenia zostanie 

określony w oparciu o IPD, każdy Beneficjent Ostateczny może 
uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu zawodowym). 

� Wsparcie dodatkowe:  
• zwrot kosztów dojazdów po przedłożeniu kompletu biletów przejazdowych 

(tam i z powrotem) za 1 dzień uczestnictwa w danej formie wsparcia,  
• opieka nad osobami zależnymi po przedłożeniu odpowiednich dokumentów,  
• poczęstunek/wyżywienie podczas szkoleń,  
• materiały szkoleniowe,  
• koszty badań lekarskich (dotyczy szkoleń zawodowych).  

 
 

 
§ 9 

Rezygnacja 
 

1. Beneficjent Ostateczny ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez 
ponoszenia odpowiedzialności finansowej wyłącznie w przypadku gdy: 
� rezygnacja zgłoszona została do Biura Projektu do 7 dni przed rozpoczęciem 

pierwszej formy wsparcia w Projekcie – bez podania przyczyny, 
� rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub 

zawodowymi (ciężka choroba, znalezienie pracy, wyjazd za granicę, powołanie 
do służby wojskowej itd.) - uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnej 
rezygnacji w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn 
powodujących konieczność rezygnacji. Należy podać powody rezygnacji oraz 
przedłożyć zaświadczenie od stosownej instytucji (np. zwolnienie lekarskie, 
zaświadczenie o zatrudnieniu).  

2. W przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z udziału w Projekcie 
z nieuzasadnionych przyczyn lub skreślenia z listy uczestników spowodowanego 
niewypełnieniem postanowień zawartych w regulaminie (m.in. obecność na 
zajęciach), RARR S.A. może żądać od Beneficjenta Ostatecznego zwrotu 
materiałów szkoleniowych oraz poniesionych kosztów jego uczestnictwa                  
w Projekcie na drodze sądowej. 
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§ 10 
Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin dla Projektu obowiązuje od 25.01.2012 r. do zakończenia realizacji 
Projektu. 

2. Ostateczna interpretacja regulaminu  rekrutacji należy do RARR S.A. 
3. W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie, a odnoszących się do Projektu 

decyzje podejmuje Biuro Projektu. 
4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie 

internetowej www.rarr.rzeszow.pl. 
5. W uzasadnionych przypadkach biuro projektu zastrzega sobie zmianę treści 

regulaminu.  
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Akceptuję warunki niniejszego regulaminu. 

 
 

 
 

…………………………………………………………………… 
Data i czytelny podpis Beneficjenta Ostatecznego 

 


