REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
MoNaStyR – Młodzi Na Styku kultuR
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „MoNaStyR – Młodzi Na Styku kultuR”.
2. Projekt „MoNaStyR – Młodzi Na Styku kultuR” jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I: Osoby młode na rynku
pracy, Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.
3. Beneficjentem projektu jest Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej ELEOS
z siedzibą: Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie.
4. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2019 r. do 31.03.2021 r.

§2
Postanowienia szczegółowe

1. Celem głównym projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji społecznych min. 90 osób
młodych w wieku 15-29 lat z terenu Gminy Uście Gorlickie i Powiatu Gorlickiego w okresie trwania
projektu, tj. od 01.04.2019 r. do 31.03.2021 r.

2. Cele szczegółowe projektu obejmują:
a) identyfikację potrzeb, potencjałów, problemów i barier uczestników w obszarze kompetencji
społecznych i aktywności na rynku pracy do 30.10.2020 r.;

b) wzrost motywacji do działania i pobudzenie aktywności społecznej na rzecz rozwiązywania
problemów społeczności lokalnej do 31.03.2021 r.;

c) realizację min. 25 mikroprojektów społecznych zainicjowanych przez uczestników projektu;
d) integrację uczestników projektu wokół problemów społecznych, występujących w Gminie Uście
Gorlickie do 31.03.2021 r.

§3
Warunki uczestnictwa w projekcie
1. Uczestnictwo w projekcie „MoNaStyR – Młodzi Na Styku kultuR” jest dobrowolne.
2. W projekcie może uczestniczyć łącznie 100 osób w wieku 15-29 lat (w tym 60 kobiet i 40 mężczyzn),
których kompetencje wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy,
zamieszkujących teren Gminy Uście Gorlickie i Powiatu Gorlickiego.
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3. Każdy uczestnik uczestniczy w projekcie przez okres 10 miesięcy.
4. Uczestnik deklaruje uczestnictwo w projekcie, podając swoje dane osobowe i podpisując Deklarację
uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz Oświadczenie uczestnika projektu
(Załącznik nr 2 do Regulaminu), zawierające wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych
osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji projektu; dane osobowe są przetwarzane wyłącznie
w celu realizacji projektu.
5. Uczestnik projektu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz
spełnia warunki uczestnictwa w nim określone.
6. Uczestnik projektu jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej wynikającej
z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których został
zakwalifikowany do udziału w projekcie.

§4
Kryteria uczestnictwa w projekcie
1. Obowiązkowe kryteria rekrutacji dla uczestników projektu:
1.1. Wiek 15-29 lat (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończony 15 rok życia
i jednocześnie nie mieć ukończonego 29 roku życia);
1.2. Miejsce zamieszkania: Gmina Uście Gorlickie lub Powiat Gorlicki;
1.3. Wyrażenie zgody na przekazanie wymaganych danych osobowych i złożenie oświadczenia
związanego z ochroną tych danych osobowych – w przypadku osób niepełnoletnich formalności
tych dopełnia rodzic lub opiekun prawny uczestnika;
1.4. Zobowiązanie się uczestnika do przekazania informacji na temat własnej sytuacji po zakończeniu
projektu;
1.5. Pozytywny wynik weryfikacji wstępnej, obejmującej samoocenę uczestnika projektu, opinię
opiekuna oraz ocenę kompetencji społecznych przeprowadzoną przez dyplomowanego
psychologa.
2. Sytuacja kandydatów spełniających obowiązkowe kryteria zostanie następnie przeanalizowana
w oparciu o dodatkowe kryteria rekrutacji, którym przyznano następujące wartości punktowe:
2.1. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – 5 pkt;
podstawą spełniania kryterium jest przedstawienie orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia/zaświadczenia lekarza o stanie zdrowia,
o niepełnosprawności zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego;
2.2. podejmowanie nauki na ostatnim etapie edukacji – 5 pkt; podstawą spełniania kryterium jest
oświadczenie uczestnika o pobieraniu nauki na ostatnim etapie edukacji;
2.3. korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej – 5 pkt; podstawą spełniania kryterium jest
oświadczenie uczestnika;
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2.4. osoby niekształcące się i nieszkolące (tzw. NEET) – 5 pkt; podstawą spełniania kryterium jest
oświadczenie uczestnika;
2.5. niski poziom wykształcenia (ISCED 3 i mniej) – 2 pkt; podstawą spełniania kryterium jest
oświadczenie uczestnika.

§5
Procedura rekrutacji uczestników projektu
1. Rekrutacja do projektu prowadzona jest na terenie Gminy Uście Gorlickie i Powiatu Gorlickiego.
2. Rekrutacja prowadzona jest z zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania wszystkich
zainteresowanych udziałem w projekcie przy uwzględnieniu zakazu dyskryminacji np. ze względu na
płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność.
3. Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym w okresie od kwietnia 2019 r. do marca-kwietnia 2020 r.
(ze względu na schemat wsparcia dołączenie do projektu po tym terminie nie będzie możliwe) do
momentu wyczerpania wolnych miejsc w projekcie.
4. Rekrutację prowadzi Beneficjent: Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej
„ELEOS” z siedzibą: Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie.
5. Rekrutacja prowadzona jest w dwóch etapach: w oparciu o Deklarację uczestnictwa w projekcie
i Oświadczenie uczestnika projektu wypełnione i podpisane przez kandydatów na uczestników projektu
oraz na podstawie weryfikacji wstępnej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1.5.
6. Dla każdej kolejnej edycji po pierwszym etapie rekrutacji zostanie utworzona lista rankingowa ułożona
w kolejności punktów zdobytych przez kandydatów według zasad wskazanych w § 4 ust 2.
7. Sytuacja osób zakwalifikowanych w pierwszym etapie zostanie ponownie sprawdzona w drugim etapie
rekrutacji: weryfikacji wstępnej i po jej ostatecznym wyniku (ocenie psychologa) zostanie utworzona
ostateczna lista rankingowa, na podstawie której zostanie zatwierdzona lista osób uczestniczących
w dalszych działaniach projektowych.
8. W przypadku, gdy liczba chętnych osób, spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie będzie
większa niż liczba wolnych miejsc, kwalifikacja osób do projektu będzie się odbywała wg kolejności
zgłoszeń z zachowaniem zasady równości szans płci. Utworzona zostanie również lista rezerwowa.
9. Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną lub
elektroniczną – w oparciu o zgodą wyrażoną przez uczestnika w Deklaracji uczestnictwa w projekcie.

§6
Zakres wsparcia
1. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
2. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:
−

Trening kompetencji społecznych;

−

Warsztaty ekonomii społecznej i aktywności obywatelskiej;
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−

Inspirujące wizyty studialne;

−

Wsparcie psychologiczne;

−

Wsparcie specjalistyczne – w zależności od potrzeb uczestników wsparcie np. terapeuty
uzależnień, prawnika, specjalisty od wizerunku, wystąpień publicznych i innych;

−

Wsparcie opiekunów-mentorów;

−

Udział w opracowaniu i realizacji mikroprojektów.

3. Wskazane w ust. 2 formy wsparcia skierowane są do wszystkich uczestników projektu, przy czym
zarówno wsparcie psychologiczne jak i specjalistyczne będzie realizowane w wymiarze nie większym
niż 6 godzin każde na jednego uczestnika.
4. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać również z dodatkowego wsparcia socjalnego w postaci
wyżywienia w trakcie zajęć.
5. Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków
(NNW) na czas uczestnictwa w projekcie.

§7
Prawa i obowiązki uczestników projektu
1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do:
1.1. Udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w projekcie;
1.2. Wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu;
1.3. Zgłaszania w formie pisemnej zastrzeżeń dotyczących realizacji projektu bądź udziału w projekcie,
które będą rozpatrywane przez Koordynatora Projektu;
1.4. Usprawiedliwiania uzasadnionych nieobecności spowodowanych chorobą lub ważnymi
sytuacjami losowymi; usprawiedliwienie wymaga zawiadomienia w formie telefonicznej lub
elektronicznej;
1.5. Otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych zgodnie z zapisami
zawartymi w Projekcie;
1.6. Otrzymania zaświadczenia albo innego dokumentu poświadczającego ukończenie szkoleń.
2. Każdy uczestnik Projektu jest zobowiązany do:
2.1. Przestrzegania postanowień Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;
2.2. Wypełnienia deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz innych dokumentów niezbędnych do
realizacji Projektu i stanowiących podstawę do tworzenia bazy danych o uczestnikach projektu;
2.3. Regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach zgodnie z otrzymanym
harmonogramem oraz akceptacji terminów i miejsc spotkań wyznaczonych przez realizatorów
Projektu;

4

2.4. Potwierdzania uczestnictwa w zajęciach poprzez każdorazowe złożenie podpisu na liście
obecności;
2.5. Systematycznego uczęszczania na zajęcia w ramach projektu – 80% frekwencja jest jednym
z warunków zaliczenia udziału w danej formie wsparcia (warunkiem ukończenia projektu
i otrzymania zaświadczenia jest udział w co najmniej 80% zajęć);
2.6. Odbioru materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych oraz potwierdzenia tego faktu
podpisem na stosownych listach; dbania o materiały powierzone;
2.7. Stosowania się do poleceń Koordynatora Projektu i jego asystenta, opiekuna oraz osób
realizujących poszczególne zadania wynikające z projektu;
2.8. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w toku zajęć warsztatowych;
2.9. Przekazania w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie informacji dotyczącej
sytuacji uczestnika po zakończeniu udziału w projekcie;
2.10. Niezwłocznego poinformowania Koordynatora Projektu o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.
Rezygnacja może nastąpić z przyczyn uzasadnionych i niezależnych od uczestnika (szczególnie
w przypadku podjęcia zatrudnienia, samozatrudnienia lub długotrwałej choroby
uniemożliwiającej kontynuację uczestnictwa w Projekcie).

§8
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie
1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach.
2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 1 mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub
działania siły wyższej i co do zasady nie mogą być znane przez uczestnika projektu w momencie
rozpoczęcia udziału w projekcie.
3. Rezygnacja z udziału w projekcie wymaga formy pisemnej i przedstawienia stosownego dokumentu
potwierdzającego uzasadniony przypadek rezygnacji.
4. Uczestnik projektu zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku:
4.1. Złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie;
4.2. Przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności i nieusprawiedliwienia tych nieobecności;
4.3. Szczególnie rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

§9
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r. i obowiązuje w czasie trwania projektu, tj. do
31.03.2021 r.
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2. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmian wytycznych, warunków
realizacji projektu, dokumentów programowych, które będą miały wpływ na treść Regulaminu.
3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
4. Uczestnik projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie.
5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym
dokumentem, pozostają w gestii Koordynatora Projektu.
6. Regulamin jest dostępny w Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej ELEOS
z siedzibą: Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie, a także na stronie internetowej:
www.eleos.gladyszow.org
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Załącznik nr 1
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „MoNaStyR – Młodzi Na Styku kultuR”

DANE OSOBOWE:

Imię
Nazwisko
PESEL
 Kobieta

Płeć

 Mężczyzna

DANE KONTAKTOWE:
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku/ Nr lokalu
Kod pocztowy
Obszar według stopnia urbanizacji (DEGURBA)
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Data rozpoczęcia udziału w projekcie
(DD-MM-RRRR) – wypełnia realizator projektu

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z okazanym dokumentem tożsamości.

……………………………………………..…………………
(data i czytelny podpis osoby reprezentującej Beneficjenta projektu)
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Proszę o zaznaczenie informacji dotyczących Pana/Pani sytuacji w momencie rozpoczęcia
udziału w projekcie poprzez zakreślenie odpowiedniego stwierdzenia w każdej rubryce:

TAK / NIE

Nauka w ostatnich latach danego etapu edukacji (dwa ostatnie lata edukacji na danym
etapie)
Osoba z niepełnosprawnością – posiadanie: orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia

TAK / NIE

o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia lekarskiego

TAK / NIE Korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej
Poziom wykształcenia:
TAK / NIE Podstawowe
TAK / NIE Gimnazjalne
TAK / NIE Ponadgimnazjalne
TAK / NIE Policealne
TAK / NIE Studia I stopnia
TAK / NIE Studia II stopnia
1
TAK / NIE Osoba należąca do grupy NEET

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego
TAK / NIE

pochodzenia

TAK / NIE Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, w tym:
TAK / NIE
w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci
TAK / NIE

pozostających na utrzymaniu

TAK / NIE Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)



zaznaczyć właściwe
NEET – not in eployment, education or training – osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy
warunki: nie pracuje, nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo
zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki), nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na
celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych,
potrzebnych do wykonywania pracy)
1
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Pouczony i świadomy odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą:


Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
i akceptuję jego warunki.



Oświadczam,

że

zgodnie

z

wymogami

jestem

uprawniony/a

do

uczestnictwa

w projekcie.


Oświadczam, iż wszystkie podane w formularzu dane odpowiadają stanowi faktycznemu i są
prawdziwe.



Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój.



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu monitoringu i ewaluacji
projektu.



Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji drogą telefoniczną lub elektroniczną
(e-mail).



Wyrażam zgodę na weryfikację przez personel projektu danych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym w uprawnionych do tego instytucjach.



Zobowiązuję się do powiadomienia Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji
Przemysko-Gorlickiej „ELEOS” w Gładyszowie o ewentualnej rezygnacji z udziału
w projekcie.



Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego podczas uczestnictwa
w projekcie poprzez zdjęcia i/lub filmy do celów promocji projektu.

…………………………..…………………
(data i czytelny podpis uczestnika projektu)2

2

w przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna
prawnego
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Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „MoNaStyR – Młodzi Na Styku kultur” przyjmuję do
wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa
art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 –
dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020 (PO WER) na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347
z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431);
2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych”:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
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ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 1081/2006,
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431),
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych
informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami
a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286
z 30.09.2014, str. 1).
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „MoNaStyR – Młodzi
Na Styku kultuR”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach PO WER.
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Ministrowi
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą: ul Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, oraz
beneficjentowi realizującemu projekt – Prawosławny Ośrodek Diecezji Przemysko-Gorlickiej
„ELEOS” z siedzibą: Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie). Moje dane osobowe mogą zostać
przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej,
Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej
oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.
5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące
mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego
statusu na rynku pracy.
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8. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie moje dane osobowe takie jak imię
(imiona), nazwisko PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia
udziału w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia
zdrowotnego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane
w zbiorze „Zbiór danych osobowych z ZUS”, którego administratorem jest minister właściwy do
spraw rozwoju regionalnego. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem
i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie3:
1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 1081/2006,
3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431),
4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1778, z późn. zm.).
Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Ministrowi
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą: ul Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa oraz
beneficjentowi realizującemu projekt – Prawosławnemu Ośrodkowi Diecezji Przemysko-Gorlickiej
„ELEOS” z siedzibą: Gładyszów 45, 38-315 Uście. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane
podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji
Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej
oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.
9. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
3

Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu
została zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy.
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10. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
11. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
12. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty
elektronicznej: iod@miir.gov.pl.
13. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
14. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.

………………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

4

……………………………………………
CZYTELNY PODPIS
UCZESTNIKA PROJEKTU4

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

13

