1. Uczestnictwo w projekcie
Czy w projekcie może wziąć udział osoba, która odbywa staż finansowany ze
środków unijnych lub z funduszu pracy?
Osoby odbywające staż mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem, że spełniają pozostałe
kryteria uczestnictwa w projekcie. To oznacza, że muszą pozostawać bez zatrudnienia, mieć
ukończone 30 lat oraz zamieszkiwać na obszarze województwa dolnośląskiego. Ponadto muszą
wpisywać się w jedną z grup: posiadać niskie kwalifikacje (wykształcenie maksymalnie średnie)
i/lub mieć ukończony 50 rok życia i/lub być kobietą i/lub posiadać aktualne orzeczenie o
niepełnosprawności i/lub być osobą bezrobotną w sposób nieprzerwany przez okres min. 12
miesięcy.

Czy w projekcie może wziąć udział osoba, która nabyła prawo do emerytury i
podbiera świadczenie emerytalne lub osoba, która nabyła prawo do renty i
podbiera świadczenie rentowe? Jeżeli tak, to czy są osobami bezrobotnymi czy
biernymi zawodowo?
Osoba, która pobiera świadczenia emerytalne „nie pracuje”, może być uczestnikiem projektu,
traktowana jest jako osoba bierna zawodowo - w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej
(tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). W sytuacji, gdy osoba nie może zarejestrować się jako
bezrobotna z tytułu uzyskania wieku emerytalnego czy pobierania renty czy emerytury, ale jest
gotowa do podjęcia zatrudnienia i aktywnie go poszukuje powinna zostać zakwalifikowana do
projektu jako osoba bezrobotna. W sytuacji, gdy osoba nie pracuje oraz nie jest gotowa do
podjęcia pracy lub jej aktywnie poszukuje powinna być zakwalifikowana do kategorii osób
biernych zawodowo.

Kto jest osobą długotrwale bezrobotną w rozumieniu regulaminu projektu?
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W projekcie za osobę długotrwale bezrobotną należy uznać osobę powyżej 30 roku życia
nieprzerwanie bezrobotną przez okres ponad 12 miesięcy.
Jednocześnie weryfikacja dokonywana przez Beneficjenta celem sprawdzenia statusu uczestnika
na rynku pracy, może zostać dokonana:
• na podstawie urzędowego zaświadczenia lub oświadczenie uczestnika w przypadku osób
zarejestrowanych w urzędach jako bezrobotne
• na podstawie oświadczenia w przypadku pozostałych osób, np. biernych zawodowo,
które nie figurują w publicznych rejestrach.

Projekt Wsparcie na starcie- tworzenie nowych i stałych miejsc pracy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Jakie dokumenty muszę złożyć razem z formularzem zgłoszeniowym?
Dodatkowe dokumenty, jakie kandydaci do projektu muszą złożyć dotyczą dwóch sytuacji:
- osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy muszą złożyć zaświadczenie, że pozostają
w rejestrach właściwego urzędu pracy
- osoby z niepełnosprawnością muszą złożyć aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Czy osoba, która wzięła dotację na działalność gospodarczą jest wykluczona z
udziału w projekcie?
Wykluczone z dofinansowania są osoby, które w okresie 3 lat od przystąpienia do projektu
otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Czy osoba, która prowadziła firmę jest wykluczona z udziału w projekcie?
Wykluczone z dofinansowania są osoby, które w okresie 12 miesięcy od przystąpienia do
projektu prowadziły przedsiębiorstwo. Beneficjent będzie sprawdzał prawdziwość danych w
CEIDG oraz w KRS.

Czy można przesłać dokumenty rekrutacyjne mailem?
Dokumenty rekrutacyjne (zgodnie z regulaminem) muszą być złożone w siedzibie Fundacji
„Merkury” ul. Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych od poniedziałku do piątku w godzinach
08:00-16:00. Jeżeli zdecydują się Państwo na wysyłkę pocztową za datę złożenia uznaje się datę
wpływu do biura projektu.

Czy osoba posiadająca status studenta może wziąć udział w projekcie?
Osoby posiadające status studenta dziennego kwalifikują się do udziału w projekcie pod
warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów.
Osoby te, co do zasady powinny być zakwalifikowane jako bierne zawodowo.
Osoby posiadające status studenta zaocznego również kwalifikują się do udziału w projekcie pod
warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów. Jeśli studenci zaoczni są jednocześnie
zarejestrowani w PUP jako osoba bezrobotna lub aktywnie poszukują zatrudnienia i są gotowe
do podjęcia pracy, zostaną zakwalifikowane jako bezrobotne.
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Czy osoba przebywająca na urlopie wychowawczym może wziąć udział w
projekcie?
Jeżeli Kandydat/ka jest
osobą przebywającą na urlopie wychowawczym a nie
macierzyńskim/tacierzyńskim czy rodzicielskim kwalifikuje się do projektu jako bierna
zawodowo, pod warunkiem, że spełnia pozostałe wymagania dotyczące uczestników.
Projekt Wsparcie na starcie- tworzenie nowych i stałych miejsc pracy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

