
 
 

 

PLAN REKRUTACJI DO PROJEKTU  

„Akademia zatrudnienia 2” 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 05. „Zatrudnienie”  
Działanie 05.02. „Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy” 

Poddziałanie 05.02.02 „Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy” 
 

Uczestnikiem/czką projektu może być osoba fizyczna, która: 

a. ma ukończony 30 rok życia1; 

b. jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego 

Urzędu Pracy w Bytowie lub Lęborku lub Kościerzynie; 

c. ma miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego2)  

na terenie powiatu lęborskiego, bytowskiego lub kościerskiego; 

d. jest zdolna do odbycia stażu przyuczającego do pracy w zawodzie/podjęcia zatrudnienia 

po udziale w projekcie; 

e. należy co najmniej do jednej ze wskazanych poniżej grup, tj.: 

• kobiety; 

• osoby z niepełnosprawnościami3; 

• osoby długotrwale bezrobotne4; 

• osoby w wieku 50 lat i więcej5; 

• osoby o niskich kwalifikacjach6.  

f. dostarczy kompletne dokumenty rekrutacyjne w terminie rekrutacji do biura projektu. 

W przypadku kandydatów do projektu będących właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub 

zależnymi nieruchomości rolnej, a także osób będących domownikami, podlegającymi ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy w gospodarstwie rolnym, uczestnikami projektu mogą 

być wyłącznie osoby, które spełniają definicję osoby bezrobotnej określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz 645, 

ze zm.).  

                                                           
1 Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. Oznacza  
to w praktyce, że wsparciem mogą być objęte osoby, które w dniu pierwszej formy wsparcia w projekcie będą miały 
ukończone 30 lat. 
2 Art. 25 Kodeksu cywilnego stanowi, iż „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba  

ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”. 
3 Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, 
poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. Nr 546 z późn zm.), tj. osoby z odpowiednim 
orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 
4 Osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. 
5 Wiek określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
6 Osoby posiadające maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne (ISCED 3) włącznie. 



 
 

 

Udział w projekcie osób wskazanych w pkt 2 jest możliwy wyłącznie w celu udzielenia im wsparcia 

ukierunkowanego na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i ma na celu przejście  

z systemu ubezpieczeń społecznych rolników do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych. 
 

Preferowaną grupą uczestników/czek projektu, którzy na etapie oceny merytorycznej formularza 

zgłoszeniowego otrzymają dodatkowe punkty są: 

a. osoby powyżej 50 roku życia; 

b. osoby z niskim wykształceniem; 

c. osoby z niepełnosprawnościami.  
 

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie na terenie powiatu bytowskiego, kościerskiego  
i lęborskiego w okresie listopad 2017r., luty 2018r., czerwiec 2018 r., styczeń 2019 r., czerwiec 2019 r. 
Dokładne terminy rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej www.marmolowski.pl w 
zakładce Aktualności. 
 
Rekrutacja będzie prowadzona na szeroką skalę, na terenie w/w powiatów poprzez: 

1. informację nt. projektu w prasie, na stronach internetowych, portalach społecznościowych; 
2. dystrybucję ulotek, plakatów i materiałów informacyjnych do urzędów gmin, starostw, 

ośrodków pomocy społecznej, powiatowych urzędów pracy, powiatowych centrów pomocy 
rodzinie; 

3. informację na stronie internetowej PCE „MARMOŁOWSKI”s.c. i Twin Media Sp. z o.o. 
 
Po ocenie formularzy zgłoszeniowych utworzona zostanie lista rankingowa wg kryterium punktowego 
(od największej liczby punktów). Osoby niezakwalifikowane do projektu zostaną umieszczone na liście 
rezerwowej. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie zakwalifikujemy pierwszą osobę 
z listy rezerwowej. Wyniki rekrutacji umieszczone zostaną na stronie internetowej PCE 
„MARMOŁOWSKI”s.c. i Twin Media Sp. z o.o. oraz w biurze projektu.  

 
 


