
 

 

 

 

ANEKS NR 2 

DO REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
„MOTYWACJA + AKTYWIZACJA = PRACA” 

 

§ 1 
Przedmiot zmiany 

Niniejszym aneksem wprowadza się do Regulaminu Uczestnictwa w projekcie „Motywacja + Aktywizacja = 
Praca” następujące zmiany: 

1. Dokonuje się zmiany zapisu : §3 Warunki przystąpienia do projektu ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 

Projekt adresowany jest wyłącznie do osób, które spełniają wszystkie następujące warunki: 

a. wiek powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), 

b. przynależność do jednej z niżej wymienionych grup: 

- osób bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych) lub biernych zawodowo 

- osób ubogich pracujących, 

- osób zatrudnionych na umowie krótkoterminowej, których miesięczne zarobki nie 
przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca 
poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu), 

- osób pracujących w ramach umowy cywilno-prawnej, których miesięczne zarobki nie 
przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca 
poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu), 

c. zamieszkiwanie na terenie subregionu północnego województwa śląskiego w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego, 

d. nieodbywanie kary pozbawienia wolności. 

2. Dokonuje się zmiany zapisu §3 Warunki przystąpienia do projektu ust. 2, który otrzymuje brzmienie: 

Planowana liczba Uczestników projektu to 109 osób. 

3. Dokonuje się zmiany zapisu §4 Procedura rekrutacji (etapy i kryteria) ust. 7, Pkt 2 Etap 2: Ocena 
merytoryczna, który otrzymuje brzmienie: 

Na tym etapie rekrutacji Organizator Projektu przydziela Kandydatom dodatkowe punkty za spełnianie 
następujących kryteriów: 

a. niski poziom kwalifikacji ISCED 3 i poniżej – 6 punktów 

b. miejsce zamieszkania na terenie miasta średniego lub miasta średniego tracącego funkcje 
społeczno-gospodarcze – 4 punkty 

c. status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej – 2 punkty 

d. posiadanie orzeczonej niepełnosprawności – 2 punkty 

e. wiek 50 lat i więcej – 2 punkty 

f. kobieta – 2 punkty.  

4. Dokonuje się zmiany zapisu §4 Procedura rekrutacji (etapy i kryteria) ust. 7, Pkt 2 Etap 2: Ocena 
merytoryczna , który otrzymuje brzmienie: 

Zakłada się, iż wśród wszystkich Uczestników Projektu, osoby z poszczególnych grup stanowić będą: 

1) osoby pozostające poza rynkiem pracy, tj. osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo – 
minimum 60%, lecz maksymalnie 85%,  



 

 

 

 

2) 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%, lecz 
maksymalnie 40% 

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

4) osoby o niskich kwalifikacjach (ISCED 3 i poniżej) – około 91%, 

5) osoby bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne) – około 20%, 

6) osoby bierne zawodowo – około 65%, 

7) osoby w wieku 50 lat i więcej – około 3%,  

8) osoby z niepełnosprawnością – około 3%,  

9) kobiety – około 60%, mężczyźni – około 40%.  

Minimalne założenia ilościowe wskazane w pkt 1 - 4 są obligatoryjne dla projektu.  

Założenia wskazane w pkt 5 - 9 wynikają z analizy rynku dokonanej przez Organizatora Projektu na 
etapie tworzenia projektu i odzwierciedlają ówczesne statystyki 

 

   

§ 2 
Postanowienia końcowe 

1) Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 

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

 

 

 

Kłobuck, dnia 28.11.2022 r. 
 

Zatwierdzono: 
Magdalena Witkowicz 
Koordynator projektu 


