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Załącznik do Zarządzenia Starosty Kieleckiego Nr 23/2021 z dnia 2 lutego 2021r.
w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
nr RPSW.08.02.01-26-0017/20 pn. „Przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu
rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej pracujące w Starostwie
Powiatowym w Kielcach" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:
„Przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku
aktywności zawodowej pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach"

§ 1 Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku
aktywności zawodowej pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach" realizowanym
przez Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach.
2. Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2021 - 30.06.2022.
3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8
Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się,
Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez
osoby w wieku aktywności zawodowej.
4. Projekt jest realizowany zgodnie z regulaminem konkursu RPSW.08.02.01-IZ.00-26297/20 oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego.
5. Projekt ma na celu zwiększenie potencjału zdrowotnego, eliminację negatywnych
czynników ryzyka, a tym samym wydłużenie aktywności zawodowej, poprawę stanu
zdrowi i jakości życia 60 pracowników (50 kobiet i 10 mężczyzn) Starostwa Powiatowego
w Kielcach, w tym: 32 osób (22 kobiet i 10 mężczyzn) powyżej 50 roku życia.

§ 2 Słownik pojęć
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Regulamin - niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
pn. „Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku
aktywności zawodowej pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach".
2. Beneficjent - Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach z siedzibą w Kielcach
przy ul. Wrzosowej 44, 25-511 Kielce.
3. Biuro Projektu - Wydział Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kielcach,
ul. Wrzosowa 44 w Kielcach, 25-511 Kielce, pok. 332.
4. Instytucja Zarządzająca - Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego.

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita
Polska

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
FmMuW Scottem*

5. Projekt - projekt o nazwie „Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy
przez osoby w wieku aktywności zawodowej pracujące w Starostwie Powiatowym
w Kielcach".
6. Kandydat na uczestnika projektu - osoba fizyczna zatrudniona w Starostwie
Powiatowym w Kielcach, która ubiega się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie i
złożyła Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi dokumentami.
7. Osoby z niepełnosprawnością - osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1172, z późn. zm.), ważnym
na dzień przystąpienia do projektu.
8. Uczestnik/ Uczestniczka - osoba fizyczna zatrudniona w Starostwie Powiatowym
w Kielcach, która przeszła etap rekrutacji i została zakwalifikowana do udziału w
Projekcie.
9. Wsparcie - oznacza to pomoc udzielaną Uczestnikowi/Uczestniczce. Wsparcie
bezpośrednie uczestnika to wsparcie, na które przeznaczone zostały określone środki,
świadczone na rzecz konkretnej osoby, prowadzące do uzyskania korzyści przez
Uczestnika.

§ 3 Zakres wsparcia

1. Wsparciem w ramach Projektu objęte zostaną osoby zatrudnione w Starostwie
Powiatowym w Kielcach.
2. Wsparcie oferowane w ramach Projektu obejmuje:
1) Pakiet świadczeń medycznych wykraczający poza zakres badań profilaktycznych.
Pakiet świadczeń medycznych „Dbaj o zdrowie" dla każdego zakwalifikowanego
Uczestnika projektu wykraczający poza zakres badań profilaktycznych.
Pakiet obejmuje kompleksowe działania o charakterze profilaktycznym, w tym
w zakresie dotyczącym dolegliwości:
- Układu ruchu - badania laboratoryjne, obrazowe, konsultacje specjalistyczne i zabiegi
rehabilitacyjne;
- Układu krążenia - badania laboratoryjne, obrazowe, konsultacje specjalistyczne;
- Układu krążenia (obwodowego) - badania laboratoryjne, obrazowe, konsultacje
specjalistyczne;
- Okulistycznych - konsultacja okulistyczna, połączona z badaniem dna oka w kierunku
zaćmy, badanie pola widzenia.
Część badań i konsultacji odbywać się będzie w godzinach popołudniowych, poza
godzinami pracy.
2) Punkt Indywidualnego oraz grupowego wsparcia psychologicznego - jako pomoc
w walce ze stresem.
W ramach pakietu realizowane będzie wsparcie psychologiczne obejmujące:
a) Warsztaty grupowe dla pracowników-4 warsztaty (4 godz. - każdy);
b) Warsztaty grupowe dla kadry kierowniczej - 4 warsztaty (4 godz. - każdy);
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c) Punkt indywidualnych konsultacji z psychologiem - 4 jednogodzinne spotkania/
os.
Warsztaty oraz konsultacje indywidualne będą się odbywać w godzinach
popołudniowych i/lub w soboty, poza godzinami pracy.
3) Pakiet „Ruch to zdrowie" - karnet na basen lub siłownię lub fitness - do wyboru
w zależności od zaleceń zdrowotnych - na 12 m-cy/os.
Karnety do wykorzystania w godzinach popołudniowych i w weekendy, poza
godzinami pracy.

§ 4 Warunki uczestnictwa w Projekcie
1. Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku aktywności zawodowej zatrudnione
w Starostwie Powiatowym w Kielcach.
2. Kandydat/Kandydatka na uczestnika projektu - deklaruje uczestnictwo w Projekcie,
wypełniając i podpisując:
- formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu);
- deklarację uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 2 do Regulaminu);
- oświadczenie Uczestnika Projektu (załącznik nr 3 do Regulaminu).
3. Dokumenty, wymienione w pkt. 2 należy wypełnić, podpisać oraz złożyć w Biurze
Projektu wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia Kandydata do uzyskania
dodatkowych punktów w ramach Kryteriów premiujących, o których mowa w § 7 lit.b.
4. Uczestnik Projektu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje postanowienia
w nim zawarte.
5. Udział w Projekcie jest bezpłatny pod warunkiem realizacji obowiązków wynikających
z Regulaminu.
6. Wszystkie podejmowane działania będą prowadzone zgodnie z zasadą równości szans,
w tym równości płci, dostępności dla osób niepełnosprawnych i zasadą niedyskryminacji.
7. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do:
1) aktywnego udziału w każdej z form wsparcia przewidzianych w projekcie oraz
potwierdzania udziału podpisem na liście i innych przedłożonych dokumentach;
2) przestrzegania zapisów Regulaminu;
3) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym danych wrażliwych jeśli dotyczy) oraz na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku dla celów
związanych z realizacją Projektu;
4) wypełniania wszelkich wymaganych przez Beneficjenta Projektu ankiet związanych
z realizowanymi w ramach Projektu formami wsparcia;
5) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom
zaangażowanym w realizację Działania 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się,
Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez
osoby w wieku aktywności zawodowej;
6) poddania się procesowi monitoringu, kontroli i ewaluacji, mającego na celu ocenę
skuteczności działań w ramach Projektu;
7) informowania Beneficjenta o ewentualnych zmianach swojej sytuacji zawodowej.
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§ 5 Rekrutacja Uczestników Projektu

1. Rekrutacja Uczestników odbywać się będzie spośród pracowników Starostwa
Powiatowego w Kielcach.
2. Rekrutacja Uczestników projektu przeprowadzona zostanie w dniach 8 do 12 lutego 2021
roku.
3. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu.
4. Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu.
5. Rekrutację osób do uczestnictwa w Projekcie przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna.
6. Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzić będzie Koordynator Projektu oraz
dodatkowa osoba z ramienia Beneficjenta,
dokona weryfikacji Formularzy
rekrutacyjnych na bieżąco w miarę ich napływu.
7. Komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji uczestników biorąc pod uwagę następujące
kryteria:
a) Kryteria obligatoryjne (muszą zostać spełnione łącznie):
- zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Kielcach,
- przedłożenie przez Kandydata na uczestnika projektu kompletnego, poprawnie
wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz z wszystkimi
wymaganymi załącznikami;
b) Kryteria premiujące:
- osoby w wieku 50 + (15 pkt);
- osoby z niepełnosprawnością - weryfikacja na podstawie orzeczenia
o niepełnosprawności ważnego na dzień przystąpienia do projektu (10 pkt);
- osoby ze stwierdzonymi deficytami kostno - stawowymi i/lub problemami
z sercem, naczyniami krwionośnymi, układem krążenia (10 pkt.) - weryfikacja na
podst. orzeczenia o niepełnosprawności /zaświadczenia lekarskiego;
- osoby z deficytem narządu wzroku (10 pkt) - weryfikacja na podstawie
zaświadczenia lekarskiego;
8. O zakwalifikowaniu Kandydata/Kandydatki do udziału w Projekcie decyduje spełnianie
kryteriów uczestnictwa w Projekcie oraz liczba uzyskanych punktów w wyżej
wymienionych kryteriach.
9. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria o których mowa w pkt. 7 będzie
wyższa od planowanej do objęcia wsparciem w projekcie i osoby te uzyskają taką samą
liczbę punktów, pierwszeństwo udziału
będą miały osoby spełniające kryteria
dodatkowe:
- staż pracy powyżej 6 lat (5 pkt);
- data wpływu formularza zgłoszeniowego (2 pkt).
10. Przy tworzeniu list uczestników będą uwzględniane limity ze względu na zaplanowaną
liczbę uczestników objętych wsparciem w ramach Projektu. Listy uczestników zostaną
udostępnione w Biurze Projektu.
11. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną poinformowane telefonicznie
i/lub mailowo.
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12. Osoby biorące udział w procesie rekrutacji, które z powodu wyczerpania limitu miejsc nie
zakwalifikowały się do udziału w Projekcie zostaną wpisane na listę rezerwową. Lista
rezerwowa utworzona zostanie odrębnie dla każdej płci.
13. W przypadku rezygnacji uczestnika do udziału w Projekcie zakwalifikowany będzie
pierwszy Kandydat z listy rezerwowej.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu.
2. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego Regulaminu.
3. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Beneficjenta
w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.
Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania projektu na
skutek zmian w przepisach dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz w przypadku wprowadzenia
zmian do umowy o przyznaniu dofinansowania w ramach projektu „Przeciwdziałanie
przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej
pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach"

4. Interpretacji Regulaminu uczestnictwa w projekcie dokonuje Beneficjent w oparciu
o odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu, a także odpowiednie przepisy
prawa krajowego oraz prawa Unii Europejskiej.
///
5. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu.
///

Załączniki:

1. Formularz rekrutacyjny - Załącznik nr 1
2. Deklaracja udziału w projekcie - Załącznik nr 2
3. Oświadczenie Uczestnika - Załącznik nr 3

