
 

 

 

 

ANEKS NR 9 

DO REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
„Prosta droga do sukcesu!” 

 

§ 1 
Przedmiot zmiany 

Niniejszym aneksem wprowadza się do Regulaminu Uczestnictwa w projekcie „Prosta droga do sukcesu!” 
następujące zmiany: 

1. Dokonuje się zmiany zapisu  § 2 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: 

Projekt jest realizowany w okresie od 01 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. 

2. Dokonuje się wykreślenia zapisu  § 3 ust. 1b, dotyczącego bezwzględnego wymogu przynależności do osób 
o niskich kwalifikacjach (tj. posiadanie wykształcenia co najwyżej ponadgimnazjalnego), 

3. Dokonuje się zmiany zapisu  § 3 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: 

Planowana liczba Uczestników projektu to 130 osób. 

4. Dokonuje się zmiany zapisu  § 3 Warunki przystąpienia do projektu, poprzez dodanie w ustępie 3a. 
dodatkowego oświadczenia i cały ustęp otrzymuje brzmienie: 

Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłożenia następujących 
dokumentów: 

a. Formularza Zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami dot. kwalifikowalności do udziału 
w projekcie oraz załącznikami stanowiącymi integralną część Formularza: 
– Oświadczenie dot. zapoznania się z regulaminem oraz przyjęcia zobowiązań wynikających 

z udziału w projekcie (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Formularza 
zgłoszeniowego), 

– Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych 
(zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Formularza zgłoszeniowego), 

– oświadczenie kandydata na uczestnika projektu / uczestnika projektu na temat poziomu 
wykształcenia 

5. Dokonuje się zmiany zapisu  § 4 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: 

Rekrutacja trwać będzie od marca 2020 i zakończy się zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie 130 osób 
spełniających kryteria uczestnictwa wskazane w § 3 ust. 1. 

6. Dokonuje się zmiany zapisu  § 4 ust. 8, który otrzymuje brzmienie: 

Zakłada się, iż wśród wszystkich Uczestników Projektu, osoby z poszczególnych grup stanowić będą: 
1) osoby o niskich kwalifikacjach (max ISCED 3) –  minimum 77%, 
2) osoby pozostające poza rynkiem pracy, tj. osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo – 

minimum 60%, 
3) osoby pracujące znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby ubogie 

pracujące / osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych / osoby pracujące w ramach 
umów cywilnoprawnych / osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny) – minimum 15%, 

4) osoby zamieszkałe w miastach średnich oraz miastach średnich tracących funkcje społeczno-
gospodarcze – minimum 60%, 

5) kobiety – około 50%, mężczyźni – około 50%, 
6) osoby bierne zawodowo – około 15%, 
7) osoby bezrobotne ( w tym długotrwale) około 70% 
8) osoby długotrwale bezrobotne – około 7% 



 

 

 

 

9) osoby z niepełnosprawnościami – około 2%, 
10) osoby powyżej 50 roku życia – około 3%. 

Minimalne założenia ilościowe wskazane w pkt 1 – 4  są obligatoryjne dla projektu. Założenia wskazane w 
pkt 5 – 10 wynikają z analizy rynku dokonanej przez Organizatora Projektu na etapie tworzenia projektu i 
odzwierciedlają ówczesne statystyki. Niemniej Organizator Projektu zastrzega sobie możliwość zmiany 
powyższych proporcji wśród ostatecznie zakwalifikowanych Uczestników, co wynikać będzie z faktycznych 
zgłoszeń osób kwalifikujących się do projektu, w tym osób, którym przyznane zostaną punkty dodatkowe 
wskazane w ust. 7 pkt 2). 

7. Dokonuje się zmiany zapisu  § 6 ust. 6 ppkt. 3, który otrzymuje brzmienie: 

W ramach projektu zaplanowano możliwość odbycia stażu dla około 53% uczestników projektu. Okres 
trwania stażu wynosi pełne 3 miesiące.  

 

§ 2 
Postanowienia końcowe 

1. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 

2. Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

 

 

 

Jaworzno, dnia 16.02.2022 r. 
Zatwierdzono: 

 
  Aleksandra Potoczek 

Kierownik projektu 

 


