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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZETNICTWA W PROJEKCIE 
„Siła biznesu po 50-ce” nr RPSL.07.03.03-24-039C/15  

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Michał Cichoń PRO STUDIO realizuje projekt nr RPSL.07.03.03-24-039C/15 pt. „Siła biznesu po 
50-ce”. 

2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. 
Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, 
Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia. 

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu 
państwa. 

4. Zasięg terytorialny Projektu - województwo śląskie. 
5. Okres realizacji projektu: 01.11.2016 – 30.04.2018 r. 
6. Niniejszy Regulamin określa: 

a) kryteria i zasady uczestnictwa w projekcie, 
b) proces rekrutacji uczestników(czek) projektu, 
c) zaplanowane formy wsparcia, 
d) zasady przyznawania stypendium szkoleniowego,  
e) zasady przyznawania zwrotu kosztów dojazdu,  
f) zasady monitoringu uczestników(czek) projektu. 

7. Celem głównym Projektu jest aktywizacja zawodowa 14 osób powyżej 50 roku życia, 
bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z województwa śląskiego do prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej. 

8. Informacje dotyczące realizacji projektu dostępne są w biurze projektu oraz na stronie 
internetowej projektu. 
 

§ 2 
Słownik pojęć 

 
Używane w ramach niniejszego regulaminu pojęcia każdorazowo oznaczają: 

1. Projekt – projekt pt. „Siła biznesu po 50-ce” nr RPSL.07.03.03-24-039C/15 realizowany przez 

Michał Cichoń PRO STUDIO z siedzibą główną przy ul. Władysława Łokietka 344, 31-334 

Kraków, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Instytucja Pośrednicząca - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 

Katowice. 

3. Beneficjent – Michał Cichoń PRO STUDIO z siedzibą ul. Władysława Łokietka 344, 31-334 

Kraków. 

4. Biuro projektu - lokal przy ul. Henryka Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice. 

5. Strona internetowa – www.pro-studio.org.pl 

6. Koordynator projektu – osoba zarządzająca Projektem. 
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7. Komisja Rekrutacyjna – zespół oceniający dokumenty rekrutacyjne do projektu i dokonujący 

kwalifikacji Kandydatów na Uczestników(czki) projektu. W skład komisji wchodzą: Doradca 

zawodowy, Psycholog, Koordynator Projektu. 

8. Kandydat(ka) – osoba fizyczna, planująca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, 
która złożyła formularz rekrutacyjny i ubiega się o udział w projekcie „Siła biznesu po 50-ce”. 

9. Uczestnik(czka) projektu (UP) – Kandydat(ka), który zostanie zakwalifikowany do projektu, 

zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, bezpośredni(a) odbiorca wsparcia 

– osoba fizyczna zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą.  

10. Dzień przystąpienia do projektu - za dzień przystąpienia do projektu uznaje się dzień 

udzielenia pierwszego wsparcia w ramach projektu bloku szkoleniowo - doradczego przed 

uruchomieniem działalności gospodarczej (planowana data – styczeń 2016). 

11. Dokumenty rekrutacyjne – komplet dokumentów (zał. nr 1 Formularz rekrutacyjny, zał. nr 2 

Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych, zał. nr 3 Oświadczenie 

uczestnika projektu o statusie osoby nieaktywnej zawodowo, oraz jeśli dotyczy stosowne 

zaświadczenia/orzeczenia), który należy złożyć w biurze projektu, w terminie podanym w 

ogłoszeniu o naborze. 

12. Dzień roboczy - należy przez to rozumieć kolejno następujące po sobie dni od poniedziałku do 

piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 

1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4 poz. 289, z późn. zm.), 

13. Dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej – dzień wskazany jako data rozpoczęcia 

działalności gospodarczej we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub data zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

14. Dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez uczestnika(czkę) projektu – 

za dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez uczestnika(czkę) projektu 

uznaje się: 

a) w przypadku doręczenia osobistego / przez pełnomocnika – datę odbioru osobistego 
potwierdzoną podpisem przez pracownika Biura Projektu, 

b) w przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1113) – datę nadania (tj. datę stempla pocztowego), 

c) w przypadku firm kurierskich – datę wpływu do Biura Projektu, 
d) w drodze elektronicznej przesyłkę opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu – datę poświadczenia 
odbioru w drodze elektronicznej, 

e) w zależności, która z dat wskazanych w ppkt. od a) do d) jest wcześniejsza. 
f) Dopuszcza się przyjęcie dokumentów od uczestnika, który pojawił się w Biurze Projektu w 

godzinach jego urzędowania, jednak z przyczyn od niego niezależnych (np. długi czas 
oczekiwania w kolejce do złożenia dokumentów) efektywne złożenie dokumentów 
nastąpiło już po czasie urzędowania Biura Projektu. 

15. Dzień skutecznego doręczenia kandydatowi(ce)/Uczestnikowi(czce) Projektu informacji – za 

dzień skutecznego doręczenia uznaje się: 
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a) w przypadku odbioru osobistego lub przez pełnomocnika w przypadku ustanowienia 
pełnomocnika zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego- datę odbioru potwierdzoną 
podpisem Uczestnika(czki) Projektu lub pełnomocnika.  

b) w przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1113) – datę wskazaną na zwrotnym potwierdzeniu odbioru (dostarczonemu zgodnie z 
postanowieniami art. 42 – 44 Kodeksu Postępowania Administracyjnego), 

c) w przypadku poczty elektronicznej (w tym opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym) - jeśli UP udostępnił Beneficjentowi adres e-mail – datę potwierdzenia 
odbioru wiadomości elektronicznej (e-mail), w zależności, która z dat wskazanych w ppkt. 
od a) do c) jest wcześniejsza. 

16. Doradca zawodowy – osoba, która w trakcie rozmowy rekrutacyjnej dokona weryfikacji 

predyspozycji Kandydata/tki do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz określi w której kategorii szkoleniowo doradczej Kandydat/tka weźmie 

udział.  

17. Działalność gospodarcza – jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, 

usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także 

działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, zgodnie z zapisami 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2015 r. poz. 584.) Zgodnie ze „Standardem udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości 

na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 7.3.3 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 –2020” w ramach projektu Siła biznesu po 

50-ce możliwe jest uruchomienie wyłącznie nowej Działalności w formie: jednoosobowej 

działalności gospodarczej, spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej, przy czym założenie spółki 

cywilnej, jawnej lub partnerskiej możliwe jest wyłącznie pomiędzy uczestnikami tego samego 

projektu. Nie jest dopuszczalny udział uczestnika/uczestników projektu w podmiocie 

istniejącym przed rozpoczęciem projektu lub zawiązanie przez uczestnika projektu jednej z 

ww. spółek z osobą niebędącą uczestnikiem projektu, również w ciągu 12 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu. 

18. Osoba nieaktywna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej 

(tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym 

jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się 

w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawana jest za bierną 

zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego 

ma pierwszeństwo). Osoba prowadząca działalność na własny rachunek (w tym członek 

rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie jest uznawana za bierną 

zawodowo. Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie; 

19. Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osobę zarejestrowaną jako bezrobotną 

zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełnia ona wszystkich trzech kryteriów. 

Osoba bezrobotna to zarówno osoba bezrobotna w rozumieniu badania aktywności 
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ekonomicznej ludności, jak i osoba zarejestrowana jako bezrobotna. Definicja nie uwzględnia 

studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoba 

kwalifikująca się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, która jest bezrobotna w 

rozumieniu niniejszej definicji (nie pobiera świadczeń z tytułu urlopu), jest również osobą 

bezrobotną w rozumieniu wytycznych; 

20. Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy – osoba bezrobotna (tj. 

pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia) jednak 

niepozostająca w rejestrach urzędów pracy. Osoba kwalifikująca się do urlopu 

macierzyńskiego lub rodzicielskiego, która jest bezrobotna w rozumieniu niniejszej definicji 

(nie pobiera świadczeń z tytułu urlopu), jest również osobą bezrobotną w rozumieniu 

wytycznych; 

21. Osoba niepełnosprawna - osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 

U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o 

których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 

1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem 

poświadczającym stan zdrowia 

 
§ 3 

Informacje o projekcie 
 

1. Projekt o nr RPSL.07.03.03-24-039C/15 pt. „Siła biznesu po 50-ce” jest realizowany przez 

firmę Michał Cichoń PRO STUDIO na podstawie umowy o dofinasowanie nr RPSL.07.03.03-

24-039C/15-00, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. 

2. W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia (wsparcie dodatkowe 

szczegółowo opisane w §8): 

a) Szkolenie: „Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej” - grupowe 
wsparcie szkoleniowe w wymiarze 45 godzin edukacyjnych. Wsparcie ma na celu 
zwiększenie wiedzy uczestników(czek) projektu z zakresu zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej. Uczestnikom(czkom) projektu przysługuje stypendium z tytułu 
uczestnictwa w szkoleniach. Dodatkowo w zakresie wsparcia przewidziano zwrot kosztów 
dojazdu dla 90% uczestników(czek) projektu. 

b) Szkolenie: „Budowanie biznesplanu” - grupowe wsparcie szkoleniowe w wymiarze 24 
godzin edukacyjnych. Uczestnikom(czkom) projektu przysługuje stypendium z tytułu 
uczestnictwa w szkoleniach. Dodatkowo w zakresie wsparcia przewidziano zwrot kosztów 
dojazdu dla 90% uczestników projektu. 

c) Indywidualne wsparcie doradcze – konsultacje z Oficerem Dotacyjnym w wymiarze ok. 12 
godzin na osobę w zależności od potrzeb Uczestnika(czki) projektu - szczegółowe 
informację zostały podane w § 3 pkt 3 niniejszego regulaminu. Konsultacje mają na celu 
uzupełnienie wiedzy zdobytej na szkoleniu. W ramach doradztwa Uczestnicy(czki) projektu 
uzyskają pomoc w przygotowaniu biznesplanu oraz dokonana zostanie ocena formalna 
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biznesplanów; Dodatkowo w zakresie wsparcia przewidziano zwrot kosztów dojazdu dla 
90% uczestników(czek) projektu.  

d) Grupowe wsparcie doradcze – doradztwo grupowe odbędzie się w 14-osobowej grupie w 
wymiarze 16 godzin edukacyjnych na grupę ( 2 dni x 8 godz. edukacyjnych/ dzień). Zakres 
doradztwa będzie obejmował: dobór i projekt przedsięwzięcia, plan inwestycyjny, plan 
ekonomiczno–finansowy; plan marketingowy; analizę przedsięwzięcia pod kątem oferty, 
rynku, konkurencji, ceny, procesu produkcji/dostarczania, finasowania, przewidywalnych 
efektów ekonomicznych. W ramach wsparcia przewidziano zwrot kosztów dojazdu dla 90% 
UP. 

e) Dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – 14 Uczestników(czek) projektu 
otrzyma bezzwrotne środki finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w 
wysokości nie przekraczającej 22 500,00 złotych. Szczegółowe zasady dotyczące 
przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostaną określone w 
odrębnym Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 

f) Wsparcie pomostowe finansowe – 14 Uczestników(czek) projektu otrzyma wsparcie 
pomostowe w postaci pomocy finansowej przyznawanej w kwocie 750,00 zł/mc przez okres 
do 6/12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Szczegółowe zasady 
dotyczące przyznawania wsparcia pomostowego finansowego zostaną określone w 
odrębnym Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 

g) Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze – 14 uczestników(czek) projektu otrzyma 
przez pierwsze 12 miesięcy, wsparcie pomostowe w postaci usług szkoleniowo-doradczych 
związanych z prowadzenie działalności gospodarczej. Celem wsparcia jest udzielenie 
pomocy merytorycznej w efektywnym wykorzystaniu otrzymanej dotacji. W ramach 
wsparcia szkoleniowo-doradczego przewidziano: 

 Doradztwo – doradztwo z Oficerem Dotacyjnym dla 14 uczestników(czek) projektu w 

wymiarze 2h/m-c x 12 miesięcy. Wsparcie daje możliwość konsultowania spraw 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dodatkowo w zakresie 

wsparcia przewidziano zwrot kosztów dojazdu dla 90% uczestników(czek) projektu. 

 Szkolenia - specjalistyczne wsparcie szkoleniowe dla 14 Uczestników(czek) projektu w 

wymiarze ok 30 dni x 7-8 godz. edukacyjnych/dzień. Na 1 UP będzie przypadało 

maksymalnie 240 godzin szkoleniowych, jednak ostateczna liczba godzin będzie 

wynikała z analizy potrzeb szkoleniowych. Tematyka szkoleń zostanie określona na 

podstawie diagnozy potrzeb Uczestnika(czki) projektu w trakcie prowadzenia firmy. 

Dodatkowo w zakresie wsparcia przewidziano zwrot kosztów dojazdu dla 90% 

uczestników(czek) projektu.  

3. Wymiar wsparcia doradczo-szkoleniowego opisanego w pkt 2 podpunkty a-d będzie 

elastycznie dostosowany do potrzeb Uczestników(czek) Projektu. Za przeprowadzenie 

diagnozy będzie odpowiadał Doradca Zawodowy. Diagnoza będzie przeprowadzona w czasie 

rozmowy rekrutacyjnej podczas oceny poziomu motywacji i predyspozycji do prowadzenia 

działalności gospodarcze. (wymiar wsparcia zostanie określony na podstawie zał. nr 10 i 12 

do niniejszego Regulaminu): 
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 wiedza podstawowa – brak wiedzy z zakresu prowadzenia firmy. Przewidziano: 45 

godz. szkolenia: „Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej”; 24 

godz. szkolenie: „Budowanie biznesplanu”; minimum 12 godz. doradztwa 

indywidualnego; 16 godz. doradztwa grupowego, 

 wiedza średniozaawansowana - wiedza ogólna, teoretyczna z zakresu prowadzenia 

firmy. Przewidziano – minimum 24 godz. szkolenia: „Zakładanie i prowadzenie własnej 

działalności gospodarczej”; 24 godz. szkolenie: „Budowanie biznesplanu”; minimum 6 

godz. doradztwa indywidualnego; 16 godz. doradztwa grupowego, 

 wiedza zaawansowana – praktyczne doświadczenie w prowadzeniu firmy i wiedza z 

zakresu przedsiębiorczości (osoby prowadziły własną działalność gospodarczą i/lub 

były wspólnikami/udziałowcami w dowolnej spółce i/lub były osobami 

współpracującymi i posiadają wiedzę z zakresu prowadzenia firmy) Przewidziano: 24 

godz. szkolenie: „Budowanie biznesplanu”; minimum 6 godz. doradztwa 

indywidualnego; 16 godz. doradztwa grupowego. 

Od Uczestników(czek) chcących otrzymać wsparcie na poziomie średnio zawansowanym lub 

zaawansowanym wymagane jest przedstawienie odpowiednich dokumentów 

potwierdzających przygotowanie do założenia oraz prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej – certyfikatów/zaświadczeń, lub dokumentów potwierdzających prowadzenie 

firmy. Beneficjent zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na udział w poziomach 

średniozaawansowanym i zaawansowanym wsparcia szkoleniowo-doradczego 

Uczestnika(czki) Projektu, jeżeli na podstawie przedstawionych przez Kandydata(tkę) kopii 

zaświadczeń/certyfikatów stwierdzi, że odbyte przez Kandydata(tkę) szkolenia/doradztwo 

będą odbiegały swym zakresem merytorycznym i programowym od wsparcia przewidzianego 

w ramach Projektu. 

 Kopie zaświadczeń/certyfikatów o odbyciu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia 

własnej działalności gospodarczej wydane przed przystąpieniem do projektu (jeśli 

dotyczy) 

 Kopie dokumentów z właściwego rejestru/instytucji potwierdzające prowadzenie 

własnej działalności gospodarczej, współudział/udział w spółce, współpracę 1 i wiedzę 

z zakresu prowadzenia firmy – dotyczy okresu powyżej 12 miesięcy przed 

przystąpieniem do projektu. 

 w przypadku osób niepełnosprawnych - kserokopia orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia.  

 

                                                 
1  Współpraca rozumiana zgodnie z definicją osoby współpracującej zgodna z art.8 ust.11 ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 121) 
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§ 4 
Kryteria kwalifikowalności uczestników(czek) projektu: 

 
1. Do projektu zakwalifikowanych zostanie 14 osób fizycznych (8 kobiet i 6 mężczyzn) 

spełniających poniższe warunki: 

a) Są powyżej 50-tego roku życia w chwili przystąpienia do projektu, 
b) Są osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo,  
c) zamieszkują województwo śląskie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego2. 
d) Zamierzają zarejestrować działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego, 
e) Nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Kryterium musi być spełnione na dzień 
przystąpienia do projektu, zgodnie z definicją dnia przystąpienia do projektu zawartą w 
niniejszym Regulaminie. W związku z tym na etapie rekrutacji kryterium może być 
spełnione warunkowo. 

f) Złożyły dokumenty rekrutacyjne do projektu w wyznaczonym terminie. 
2. Z udziału w projekcie wyłączone są osoby: 

a) nie kwalifikują się do grupy wskazanej w § 4 pkt 1 
b) osoby, które w ciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu 

posiadały: zarejestrowaną działalność gospodarczą - wpis do CEIDG, były zarejestrowane 
jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych 
przepisów (w tym. m.in. działalności adwokackiej, komorniczej)  

c) osoby które zawiesiły prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów w 
okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, 

d) osoby, które korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze 
środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie 
wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, 

e) osoby zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat, u Beneficjenta lub 
wykonawcy (Nauka i Biznes Konsulting Polska Tomasz Wałek, BIZNES INNOWACJE, 
SZKOLENIA sc.) w ramach projektu, a także osoby, które łączył z Beneficjentem lub 
pracownikiem Beneficjenta lub wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny 
biznesplanów: 

 związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub 
bocznej do II stopnia) lub 

 związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 
f) osoby karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych i 
nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, 

g) osoby , które posiadają na dzień przystąpienia do projektu nieuregulowane w terminie 
zobowiązania cywilnoprawe. 

h) osoby, które w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach 
podatkowym otrzymały pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której 
wartość brutto łącznie z pomocą, o którą ubiega się dana osoba, przekraczałaby 

                                                 
2 Osoba zamieszkała w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: Rozdział II art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest 
miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
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równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu, który miał 
zarejestrowaną działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów - 
równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu 
Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomoc. 

i) osoby karane, posiadające zakaz dostępu środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 
4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1870)  

j) osoby na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji 
Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,  

k) osoby które, planują rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorach wykluczonych ze 
wsparcia,   zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 
r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis. Szczegółowy opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się 
o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 
grudnia 2013 r. znajduje się załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu. 

3. Kwalifikowalność osób zgłaszających chęć udziału w projekcie weryfikowana jest przez 

Beneficjenta na etapie rekrutacji do projektu na podstawie wypełnionego przez 

potencjalnego uczestnika projektu formularza rekrutacyjnego, złożonych przez niego 

oświadczeń wraz z wymaganymi dokumentami opisanymi w § 5 pkt 4 Kryterium 

kwalifikowalności weryfikowane będzie również przed udzieleniem pierwszej formy 

wsparcia (tj. planowany termin – styczeń 2017 r.). W uzasadnionych przypadkach można 

pozytywnie ocenić Formularz rekrutacyjny osoby, która spełni warunki kwalifikowalności do 

udziału w projekcie na dzień przystąpienia do projektu, zgodnie z definicją dnia przystąpienia 

do projektu zawartą w niniejszym Regulaminie. W związku z powyższym na etapie rekrutacji 

kryterium może być spełnione warunkowo. 

4. Z uwagi na specyfikę projektu osoba będąca uczestnikiem niniejszego projektu nie może 

równolegle korzystać z innego wsparcia ze środków publicznych, w tym zwłaszcza środków 

Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS, na działania związane z 

podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku stwierdzenia, iż 

Uczestnik/czka projektu otrzymał dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

z innych źródeł brak jest możliwości udzielenia jemu/jej wsparcia w formie dotacji w ramach 

przedmiotowego projektu. W zaistniałej sytuacji następuje skreślenie z listy uczestników 

projektu. Beneficjent ma wówczas prawo do roszczeń regresowych w stosunku do takiego 

Uczestnika/czki w odniesieniu do kosztów, które poniósł na jego/jej udział w projekcie. Tym 

samym nie rekomenduje się aby osoba przystępowała do udziału w więcej niż jednym 

projekcie zakładającym przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej. 

5. W ramach projektu możliwe jest uruchomienie wyłącznie nowej działalności w formie: 

jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej, przy czym 

założenie spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej możliwe jest wyłącznie pomiędzy 

uczestnikami tego samego projektu.  
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6. Nie jest dopuszczalny udział uczestnika/uczestników projektu w podmiocie istniejącym przed 

rozpoczęciem projektu lub zawiązanie przez uczestnika projektu jednej z spółek: cywilnej, 

jawnej lub partnerskiej z osobą niebędącą uczestnikiem projektu również w ciągu 12 

miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu. 

 
§ 5 

Rekrutacja uczestników(czek) projektu 
 

1. Regulamin rekrutacji do projektu „Siła biznesu po 50-ce” wraz z załącznikami, zostanie 

opublikowany na stronie internetowej Beneficjenta w terminie co najmniej 5 dni roboczych 

przed datą rozpoczęcia przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych do projektu od 

zainteresowanych kandydatów/ek po jego wcześniejszym zaakceptowaniu przez IP.  

2. Nie później niż do momentu zakończenia rekrutacji do projektu, beneficjent upubliczni na 

swojej stronie internetowej Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój 

przedsiębiorczości oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze, zatwierdzony przez IP. 

3. Rozpoczęcie naboru dokumentów zgłoszeniowych zaplanowane zostało na miesiąc grudzień 

2016 r. Beneficjent poinformuje o konkretnym terminie przyjmowania dokumentów 

zgłoszeniowych na stronie internetowej Projektu, oraz tablicy informacyjnej w biurze 

projektu.  

4. W skład dokumentów rekrutacyjnych wchodzą: 

 Formularz rekrutacyjny do Projektu, który należy przygotować w formie elektronicznej 

lub wypełnić odręcznie, pismem czytelnym i przedłożyć w formie wydruku lub 

wypełnioną odręcznie wraz z czytelnym podpisem Kandydata do projektu. (zał. nr 1). 

 Oświadczenia uczestnika(czki) o wyrażeniu zgody na udostępnianie i przetwarzanie 

danych osobowych (zał. nr 2). 

 Zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w Urzędzie Pracy – jeśli dotyczy.  

 W przypadku osób bezrobotnych niezrejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – 

oświadczenie zawarte w formularzu zgłoszeniowym.  

 W przypadku osób nieaktywnych zawodowo - oświadczenie o statusie osoby 

nieaktywnej zawodowo (tj. osoby, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły 

roboczej- tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna) - jeśli dotyczy (zał. nr 3). 

 Kopie zaświadczeń/certyfikatów o odbyciu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia 

własnej działalności gospodarczej. 

 Kopie dokumentów z właściwego rejestru/instytucji potwierdzające prowadzenie 

własnej działalności gospodarczej, współudział/udział w spółce, współpracę3 i wiedzę 

                                                 
3  Współpraca rozumiana zgodnie z definicją osoby współpracującej zgodna z art.8 ust.11 ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 121) 



  

 

Michał Cichoń PRO STUDIO, ul. Henryka Dąbrowskiego 22, 
40-032 Katowice (III piętro), tel. 530 586 153 

10 

z zakresu prowadzenia firmy – dotyczy okresu powyżej 12 miesięcy przed 

przystąpieniem do projektu. 

 w przypadku osób niepełnosprawnych - kserokopia orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia.  

5. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz 

bezstronności i rzetelności. Projekt zapewnia równy dostęp dla wszystkich osób 

spełniających kryteria grupy docelowej, bez względu na płeć, rasę, kolor skóry, orientację 

seksualną lub niepełnosprawność.  

6. Warunkiem zgłoszenia do Projektu jest prawidłowe wypełnienie i złożenie w wyznaczonym 

miejscu i terminie Formularza rekrutacyjnego będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego 

Regulaminu wraz z niezbędnymi załącznikami oraz zaświadczeniami/oświadczeniami. 

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej www.pro-

studio.org.pl Realizatora Projektu oraz w biurze Projektu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 22, 

40-032 Katowice. 

7. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć zgodnie z definicją skutecznego doręczenia wskazaną 

w niniejszym Regulaminie na adres biura projektu – ul. Henryka Dąbrowskiego 22, 40-032 

Katowice, w godzinach jego urzędowania tj. od 08:00 do 16:00, w dni robocze od 

poniedziałku do piątku. Dopuszcza się możliwość przyjęcia dokumentów rekrutacyjnych od 

Kandydata/tki, który pojawił się w Biurze Projektu, w godzinach pracy, w wyznaczonym 

terminie naboru, jednak z przyczyn od siebie niezależnych, związanych z długim czasem 

oczekiwania w kolejce do złożenia dokumentów, ich faktyczne złożenie nastąpiło po czasie 

otwarcia Biura projektu. 

8. Dokumenty rekrutacyjne złożone przed terminem rozpoczęcia rekrutacji lub po terminie 

zakończenia rekrutacji, nie będą podlegać rozpatrzeniu. 

9. Jedna osoba może ubiegać się o uczestnictwo w Projekcie wyłącznie na podstawie złożonego 

jednego kompletu dokumentów zgłoszeniowych. W przypadku złożenia przez 

Kandydata(tkę) więcej niż jednego formularza pod uwagę będzie brany tylko ten, który 

wpłyną wcześniej.  

10. Kandydat do projektu ma prawo wycofać złożone dokumenty rekrutacyjne w terminie 

naboru i złożyć nowe dokumenty rekrutacyjne w terminie ich naboru.  

11. Komisja Rekrutacyjna ma prawo sprawdzić wiarygodność danych podanych przez 

Kandydata/Kandydatkę wzywając do przedstawienia dodatkowych dokumentów lub 

sprawdzając dane w odpowiednich instytucjach. W przypadku stwierdzenia przez Komisję 

Rekrutacyjną poświadczenia przez Kandydata/Kandydatki nieprawdy, Kandydat/Kandydatka 

nie zostaje zakwalifikowany/a do dalszego etapu Projektu 

12. Nie można przesyłać dokumentów rekrutacyjnych faksem lub skanem. Elektronicznie można 

przesyłać wyłącznie w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; 
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13. Złożenie kompletnych dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z 

zakwalifikowaniem do projektu. 

14. W celu zapewnienia równego dostępu do projektu dopuszcza się możliwość złożenia 

dokumentów zgłoszeniowych za pośrednictwem pełnomocnika ustanowionego zgodnie z 

zapisami Kodeksu Cywilnego.  

15. Dokumenty zgłoszeniowe powinny być wypełnione w języku polskim, czytelnie (wskazane 

wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Każde pole powinno być wypełnione. 

Pola które danego kandydata/kandydatki nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie 

dotyczy”. Pozostawienie jakiegokolwiek pola niewypełnionego stanowi błąd formalny. 

16. Beneficjent zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu przyjmowania formularzy 

zgłoszeniowych (w przypadku braku przewidzianej w projekcie ilości zgłoszeń spełniających 

wymagania formalne). 

17. Zostaną przeprowadzone następujące etapy rekrutacji: 

a) Ocena formalna (dokonywana na podstawie Karty Oceny Formularza Rekrutacyjnego): 

 Złożenie kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej na odpowiednich wzorach 

udostępnionych przez Beneficjenta.  

 Wiek powyżej 50 roku życia, osoba bezrobotna lub nieaktywna zawodowo (Dobór 

grupy docelowej wynika z trudnej sytuacji osób powyżej 50 roku życia, gdyż w 2014 

roku osoby te stanowiły 27,6% ogółu bezrobotnych), 

 Zamieszkanie ( w rozumieniu KC) na terenie woj. śląskiego, 

 Nieposiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 

 W przypadku uchybień formalnych wymagających uzupełnienia złożonych 

dokumentów beneficjent wzywa Kandydata(tkę) telefonicznie i mailowo do 

uzupełnienia wskazanych braków w terminie do 3 dni roboczych od momentu 

otrzymania przez Kandydata(tkę) wezwania zgodnie z procedurą skutecznego 

doręczenia Kandydatowi(tce) informacji. W wiadomości zostanie przedstawiony wykaz 

uchybień formalnych jakie należy uzupełnić. Po uzupełnieniu uchybień formalnych 

wniosek podlega ponownej ocenie formalnej. W przypadku nieuzupełnienia braków 

we wskazanym terminie, dokumenty nie będą dalej rozpatrywane. Wynik ponownej 

oceny formalnej jest ostateczny.  

 Nie ma możliwości korygowania złożonych przez Kandydata(tkę) oświadczeń. Wyjątek 

stanowi korekta, która nie ma wpływu na treść merytoryczną oświadczenia (np. brak 

podpisu) oraz oczywiste błędy pisarskie. 

 
b) Ocena merytoryczna formularza rekrutacyjnego (zał. nr 1) w części OPIS PLANOWANEJ 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – max 20 pkt. Minimalna liczba punktów jaką musi 

uzyskać Kandydat(tka) do zakwalifikowania się do kolejnego etapu wynosi 7 pkt. 

(dokonywana na podstawie Karty Oceny Formularza Rekrutacyjnego zał. 9) 
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 Opis planowanej działalności: przedmiot wykonywanej działalności sektor/branża 
w jakiej będzie prowadzona działalność, charakterystyka produktu/usługi ) – max 7 
pkt 

 Doświadczenie zawodowe związane z profilem podejmowanej działalności – max 4 
pkt  

 Posiadane wykształcenie oraz ewentualne posiadane dodatkowe kwalifikacje np. 
certyfikaty, zaświadczenia, uprawnienia, ukończone szkolenia – max 4 pkt 

 Nakłady finansowe (np. zakup środków trwałych, towary i materiały, reklama i 
promocja) jakie są niezbędne do prowadzenia planowanej przez Pana/Panią 
działalności gospodarczej. Środki techniczne do rozpoczęcia prowadzenia 
działalności gospodarczej (np. niezbędny sprzęt), bądź inne zasoby (np. lokal) 
konieczne do prowadzenia działalności? max – 5 pkt.  

 Kandydatci(tki) otrzymają e-mailowo wiadomość z informacją o przyznanej liczbie 
punktów wraz z uzasadnieniem oceny merytorycznej (zostanie przesłana karta 
oceny merytorycznej). 

 W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przez Kandydata(tkę) informacji o ocenie 
istnieje możliwość odwołania od wyniku oceny (zgodnie z procedurą skutecznego 
dostarczenia informacji). Ponownej oceny dokona inny członek komisji. Odwołaniu 
podlegają tylko informacje wpisane uprzednio przez Kandydata(tkę) do Formularza 
Rekrutacyjnego, wszystkie dodatkowe informację nie będą brane pod uwagę przy 
ponownej ocenie kandydatury. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie powodu wniesienia odwołania od oceny. 

 W przypadku gdy, ponowna ocena będzie powodować pogorszenie sytuacji 
kandydata(tki) , pod uwagę będzie brana pierwsza ocena.  

 Od ponownej oceny nie przysługuje możliwość odwołania.  
 

c) Ocena poziomu motywacji i predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej – 
rozmowa rekrutacyjna z Doradcą Zawodowym i Psychologiem – max 30 pkt. 
(dokonywana na podstawie Formularza badającego poziom motywacji i predyspozycji 
do prowadzenia działalności gospodarczej – zał. 11)  

 Celem rozmowy z Doradcą Zawodowym oraz Psychologiem jest weryfikacja 
predyspozycji Kandydat(tki) do samodzielnego założenia i prowadzenia 
działalności gospodarczej. Ponadto Doradca Zawodowy określi w której kategorii 
szkoleniowo-doradczej Kandydat(tka) weźmie udział.  

 Ocenie podlegać będą: 
- Determinacja, motywacja (pozytywne myślenie) – max 6 pkt, 
- Odpowiedzialność, samodzielność, sumienność – max 3 pkt, 
- Umiejętność planowania i analitycznego myślenia – max 4 pkt, 
- Kreatywność – max 2 pkt, 
- Umiejętność podejmowania decyzji – max 4 pkt, 
- Zdolność podejmowania ryzyka – max 3 pkt, 
- Ujawniane cechy przedsiębiorcze - max 4 pkt, 
- Umiejętność zarządzania czasem i organizacja - max 4 pkt. 

 Ostateczną ocenę będzie stanowiła średnia arytmetyczna z dwóch ocen – oceny 
Doradcy Zawodowego i oceny Psychologa.  
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 W przypadku nie zgłoszenia się na rozmowę z Doradcą Zawodowym i 
Psychologiem w umówionym terminie, dokumenty rekrutacyjne Kandydata(tki) 
zostaną rozpatrzone odmownie (w uzasadnionych przypadkach losowych zostanie 
ustalony inny termin rozmowy)  

 Rozmowy z Doradcą Zawodowym i Psychologiem odbędą się w biurze projektu, w 
terminie ustalonym z Kandydatem(tką), jednak w określonym przez Beneficjenta 
przedziale czasowym.  

 Od wyniku rozmowy nie będzie przysługiwać odwołanie.  
18. Na etapie rekrutacji maksymalnie Uczestnik może uzyskać 50 punktów.  

19. W przypadku równorzędnego spełnienia wszystkich kryteriów rekrutacji, selekcji i takiej samej 

liczby punktów, decyduje kolejność zgłoszeń (data wpływu dokumentów rekrutacyjnych) z 

uwzględnieniem parytetu płci.  

20. Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami oceni Komisja Rekrutacyjna – 3 

osoby: Koordynator Projektu, Doradca Zawodowy i Psycholog. Ocena zostanie dokonana na 

podstawie Karty oceny formularza rekrutacyjnego zał. nr 9 do niniejszego Regulaminu. 

21. Komisja rekrutacyjna musi spełnić następujące wymagania: 

 Doradca zawodowy – wykształcenie wyższe kierunkowe lub 2 lata doświadczenia, 

 Psycholog – wykształcenie wyższe kierunkowe i 2 lata doświadczenia, 

 Koordynator projektu – 2 lata doświadczenia w zarządzaniu i obsłudze projektów EFS, 

 nie pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie 

są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z wnioskodawcą lub jego zastępcami 

prawnymi. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązują się do niezwłocznego 

poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny tego wniosku. 

 przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia posiedzenia komisji nie pozostawały w 

stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie. W przypadku 

stwierdzenia takiej zależności zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania o tym 

fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny tego projektu, 

 nie pozostają z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej 

zależności zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i 

wycofania się z oceny tego wniosku, 

 zobowiązują się, że będę wypełniać swoje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, 

zgodnie z posiadaną wiedzą, 

 zobowiązują się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub 

elektronicznych informacji dotyczących projektu, 

 zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i 

dokumentów ujawnionych im lub wytworzonych, przygotowanych przez nich w trakcie lub 

jako rezultat oceny i zgadzają się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów 

niniejszej oceny i nie powinny być ujawnione stronom trzecim. 
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22. Wzór formularza rekrutacyjnego oraz wymaganych dokumentów stanowią załączniki do 

niniejszego Regulaminu. Wszelkie dane zamieszczone w formularzu służyć będą tylko i 

wyłącznie do celów rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie. 

23. Dokumenty rekrutacyjne przekazane przez Kandydatów/ki w trakcie całej procedury 

rekrutacyjnej pozostają własnością Beneficjenta, nie ma możliwości ich zwrotu, ponieważ 

stanowią dokumentację Projektu i będą archiwizowane zgodnie z zapisami umowy o 

dofinansowanie projektu Siła biznesu po 50-ce. Dostępność i wgląd do dokumentów będą 

mieli tylko i wyłącznie uprawnieni pracownicy beneficjenta oraz organy uprawnione do 

dokonywania kontroli u beneficjenta 

24. Instytucja Pośrednicząca jest uprawniona do weryfikacji sposobu rekrutacji w kontekście 

prawidłowości zastosowanych procedur. W przypadku stwierdzenia naruszenia procedur 

wyniki rekrutacji mogą zostać anulowane w całości lub części.  

 
§ 6 

Ogłoszenie wyników 
 

1. Po zakończeniu rekrutacji zostaną utworzone 2 listy rankingowe wg malejącej sumy uzyskanej 

oceny z procesu rekrutacyjnego opisanego w § 5. Listy Kandydatów(ek) będą utworzone osobno 

dla kobiet i mężczyzn, do projektu zakwalifikuje się pierwsze 8 osób z listy kobiet oraz 6 osób z 

listy mężczyzn. Listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie zostaną ogłoszone na 

stronie internetowej projektu www.pro-studio.org.pl i będą dostępne w biurze projektu, 

informacja ta zostanie przekazana z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 922). 

2. Osoby, które pozytywnie przeszły proces rekrutacji, a nie zostały zakwalifikowane do udziału w 

projekcie zostaną wymienione na 2 listach rezerwowych wg uzyskanej liczby punktów z 

uwzględnieniem parytetu płci. 

3. Kandydaci z listy rezerwowej mogą zostać włączeni do projektu w przypadku rezygnacji lub 

przerwania uczestnictwa w projekcie przez uczestników(czek) z listy podstawowej. 

4. Dopuszcza się możliwość złożenia odwołania od oceny merytorycznej formularza 

zgłoszeniowego w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przez Kandydata(tkę) informacji o 

ocenie - zgodnie z procedurą skutecznego dostarczenia informacji. Ponownej oceny dokona 

inny członek komisji. Odwołaniu podlegają tylko informacje wpisane uprzednio przez 

Kandydata(tkę) do Formularza Rekrutacyjnego, wszystkie dodatkowe informację nie będą 

brane pod uwagę przy ponownej ocenie kandydatury. Odwołanie powinno zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie powodu wniesienia odwołania od oceny. W przypadku pozytywnie 

rozpatrzonego odwołania i uzyskania odpowiednio wysokiej liczby punktów w rankingu, 

Kandydat(ka) taki zostanie uwzględniony na ostatecznej liście rankingowej. Natomiast w 

przypadku gdy, ponowna ocena będzie powodować pogorszenie sytuacji kandydata(tki) , pod 

uwagę będzie brana pierwsza ocena. Od ponownej oceny nie przysługuje możliwość odwołania.  
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5. Nie przysługuje możliwość odwołania od oceny formalnej oraz od rozmowy z Doradcą 

Zawodowym i Psychologiem.  

6. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zobowiązane są do 

podpisania Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych (zał. nr 13 do Regulaminu 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie). 

 
§ 7 

Uprawnienia i obowiązki Uczestnika(czki) Projektu 
 

1. Uczestnik(czka) ma prawo do: 

 bezpłatnego udziału w Projekcie;  

 otrzymania materiałów szkoleniowych; 

 otrzymania cateringu w trakcie zajęć grupowych (przerwa kawowa + obiad w przypadku 
zajęć trwających min. 6 h/dzień, przerwa kawowa w przypadku zajęć trwających co 
najmniej 4 h/dzień); 

 otrzymania stypendium szkoleniowego (naliczanego za udział w każdej godzinie szkolenia); 

 90 % osób uczestniczącym w wsparciu doradczo-szkoleniowym przysługuje zwrot kosztów 
dojazdu, na organizowane zajęcia), 

2. Uczestnik(czka) projektu zobowiązuje się do: 

 regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wsparciu organizowanym w 
ramach Projektu;  

 uczestnictwa w organizowanych formach wsparcia w wymiarze co najmniej 80% w 
szkoleniach i 100% w doradztwie indywidualnym oraz potwierdzania uczestnictwa 
każdorazowo na listach obecności i kartach zajęć indywidualnych; 

 potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych oraz cateringu; 

 wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych w czasie trwania Projektu; 

 udostępnienia w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie danych dotyczących 
statusu na rynku pracy oraz informacji na temat zatrudnianych pracowników (wymagana 
kopia umowy z pracownikiem); 

 udostępnienia informacji o swojej sytuacji na rynku pracy firmom badawczym realizującym 
ewaluacje/analizy/ekspertyzy na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji 
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta; 

3. Uczestnik(czka), który zrezygnuje z udziału w projekcie z przyczyn niezależnych od niego tj. 
choroba, udokumentowane problemy rodzinne, nie ponosi kosztów związanych z 
przerwaniem udziału w Projekcie.  

4. Uczestnik(czka), który został zakwalifikowany do Projektu, może zrezygnować z udziału w 
Projekcie przed rozpoczęciem wsparcia, informując o tym Projektodawcę pisemnie w 
najwcześniejszym możliwym terminie, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed 
rozpoczęciem wsparcia. 

5. Projektodawca dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności spowodowane chorobą lub 
ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie 
przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub innych dokumentów wyjaśniających nieobecność 
Uczestnika(czki) w przypadku gdy nieobecność przekracza dozwolony limit.  
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6. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, oprócz pisemnego 
usprawiedliwienia swojej nieobecności, Uczestnik(czka) Projektu zobowiązany(a) jest do 
uzyskania zgody Koordynatora Projektu na kontynuację uczestnictwa w Projekcie. 
Koordynator Projektu wyraża zgodę na kontynuację uczestnictwa w Projekcie w 
uzasadnionych przypadkach. 

7. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika(czki) Projektu z listy 
Uczestników(czek) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach 
przekraczającej 20% godzin dydaktycznych, a także z powodu naruszenia przez niego zasad 
niniejszego Regulaminu. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji do projektu zostanie przyjęta 
osoba z listy rezerwowej z uwzględnieniem parytetu płci.  
 

§ 8 
Zasady przyznawania stypendium szkoleniowego 

 
1. Uczestnikom(czkom) Projektu (14 osobom) biorącym udział w szkoleniach przysługuje 

stypendium z tytułu uczestniczenia w następujących szkoleniach oferowanych w ramach 
projektu: 

a) Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej (45 godz. edukacyjnych) 
b) Budowanie biznesplanu (24 godz. edukacyjnych) 

2. Warunkiem otrzymania stypendium przez Uczestnika(czkę) jest obecność potwierdzona 
podpisem na listach obecności w formach wsparcia wymienionych w §8 pkt. 1. 

3. Za uczestnictwo w każdej godzinie edukacyjnej szkolenia Uczestnikowi(czce) Projektu 
przysługuje stypendium w wysokości 6,65 zł/h netto. Wartość stypendium dla jednego 
Uczestnika(czki) Projektu zależy od liczby godzin szkoleń, na których był(a) obecny(a). 
Sumarycznie stypendium wyniesie nie więcej niż 458,85 zł netto, pod warunkiem, że 
Uczestnik(czka) projektu odbył szkolenia wymienione w §8 pkt 1 i miał frekwencję na poziomie 
100%. 

4. Stypendium wypłacane będzie po zrealizowaniu pełnego wymiaru szkoleń o których mowa w 
§ 

5. 8 pkt. 1 szkoleń, w jakich uczestniczył(a) Uczestnik(czka) Projektu do 14 dni roboczych od daty 
zakończenia szkolenia.  

6. Wypłata stypendium odbywać się będzie w formie przelewu na rachunek bankowy 
Uczestnika(czki) Projektu w oparciu o listy obecności oraz wniosek o wypłatę stypendium 
stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu. 

7. Uczestnicy(czki) Projektu z tytułu pobierania stypendium szkoleniowego:  

 podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu;  

 podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego 
tytułu – kwota składki wynosi 0 zł. 

8. Beneficjent zobowiązany jest do powiadomienia odpowiedniego Urzędu Pracy o udziale 
Uczestnika(czki) w projekcie i pobieraniu/niepobieraniu stypendium w ramach projektu w 
terminie do 7 dni od rozpoczęcia udziału w projekcie – dotyczy wyłącznie osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w Urzędzie Pracy 
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§ 9 
Zasady refundacji kosztów dojazdu dla Uczestników(czek) Projektu 

 
1. Dla 90% Uczestników(czek) projektu zostanie przyznana refundacja poniesionych kosztów 

dojazdu na zajęcia realizowane w ramach Projektu do wysokości środków finansowych 
zaplanowanych na ten cel w budżecie Projektu. 

2. Refundacja kosztów dojazdu dotyczy następujących form wsparcia organizowanych w ramach 
Projektu, które wymagają dojazdu Uczestnika(czki): 

 Doradztwo indywidualne (12 h/os) 

 Doradztwo grupowe (16h/grupę) 

 Szkolenia: „Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej” oraz „Budowanie 
biznesplanu” (69 godz. edukacyjnych) 

 Doradztwo indywidualne po otrzymaniu dotacji (ok 24 h/os przez 12 m-cy) 

 Szkolenia po otrzymaniu dotacji (30 dni x 7-8 godz. eduk./dzień; w sumie UP może 
otrzymać od 210 h do 240 h szkolenia). 

3. Refundacja kosztów dojazdu dotyczy wyłącznie przejazdów na zajęcia i z zajęć realizowanych 
w ramach projektu, na trasie z miejsca zamieszkania Uczestników(czek) projektu do miejsca, 
w którym realizowane są zajęcia. 

4. Zarówno w przypadku dojazdu UP komunikacją miejską jaki i własnym środkiem transportu 
refundacja obejmuje kwotę w wysokości wartości biletu najtańszego środka transportu 
komunikacji publicznej na danej trasie. Kwotę zwrotu kosztów stanowi koszt dojazdu na jeden 
dzień uczestnictwa w zajęciach w projekcie pomnożony przez liczbę faktycznych obecności na 
zajęciach zgodnie z listą obecności na zajęciach oraz Oświadczeniem UP do wniosku o 
refundację kosztów dojazdu stanowiącym zał. nr 6 do niniejszego regulaminu. Cena biletu w 
obie strony określana jest na podstawie ceny pojedynczego biletu II klasy lub informacją od 
przewoźnika (zaświadczenia przewoźnika o cenie biletu – zał. nr 7, mail). 

5. Uczestnicy(czki) projektu przedkładają wnioski o refundację kosztów dojazdu 2 razy po 
zakończeniu: 

 Indywidualnego i grupowego doradztwa przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, 
oraz Szkoleń: „Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej” i „Budowanie 
biznesplanu” 

 wsparcia szkoleniowo-doradczego po założeniu działalności gospodarczej 
6. Refundacja kosztów dojazdu odbywa się w formie przelewu na rachunek bankowy 

Uczestnika(czki) Projektu w oparciu o przedłożone Beneficjentowi dokumenty potwierdzające 
poniesione koszty oraz wniosek o refundację kosztów dojazdów stanowiące załączniki nr 5-7 
do niniejszego Regulaminu.  

7. Wypłata środków na refundację kosztów dojazdu nastąpi do 14 dni kalendarzowych od dnia 
złożenia wniosku o refundację kosztów dojazdu. 
 

§ 10 
Zasady monitoringu Uczestników(czek) Projektu 

 
1. Uczestnik(czka) Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności, potwierdzenia 

odbioru cateringu i materiałów szkoleniowych, testów, egzaminów, kwestionariuszy oraz 
ankiet oceniających zajęcia prowadzone w ramach Projektu. 
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2. Uczestnik(czka) Projektu zobowiązuje się przekazać Projektodawcy swoje dane osobowe 
wymagane w systemie LSI, które wskaże w Formularzu zgłoszeniowym. 

3. Uczestnik(czka) Projektu już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co 
poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie 
danych osobowych. 

4. Dane osobowe, o których mowa w §10, pkt. 3 przetwarzane będą wyłącznie w celu 
umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu. 
 

§11 
Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

reguły i zasady wynikające z RPO WSL, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa 
wspólnotowego i polskiego. We wszystkich sytuacjach nieuregulowanych niniejszym 
regulaminem zastosowanie mają zapisy Standardu udzielania wsparcia na rozwój 
przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 7.3.3 Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.  
3. Instytucja Pośrednicząca jest uprawniona do weryfikacji sposobu rekrutacji w kontekście 

prawidłowości zastosowanych procedur. W przypadku stwierdzenia naruszenia procedur 
wyniki rekrutacji mogą zostać anulowane w całości lub części. 

4. W sytuacjach spornych związanych z procesem rekrutacji decydujący głos rozstrzygający 
należy do Beneficjenta, w uzasadnionych przypadkach po zasięgnięciu opinii IP. 

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zaakceptowania przez IP  

 
Załączniki do regulaminu: 

1. Formularz rekrutacyjny, 

2. Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych, 

3. Oświadczenie uczestnika projektu o statusie osoby nieaktywnej zawodowo, 

4. Informacja nt. sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinasowanie, 

5. Wniosek o refundację kosztów dojazdu, 

6. Oświadczenie do wniosku o refundację kosztów dojazdu, 

7. Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletów, 

8. Wniosek o wypłatę stypendium szkoleniowego, 

9. Karta oceny formularza rekrutacyjnego, 

10. Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych, 

11. Formularz badający poziom motywacji i predyspozycji do prowadzenia działalności 

gospodarczej 

12. Formularz badający poziom wiedzy na temat prowadzenia działalność gospodarczej 

13. Umowa o świadczeniu usług doradczo – szkoleniowych 


