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Projekt „WSPARCIE W STARCIE” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez 
Podkarpacką Izbę Gospodarczą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 
 

REGULAMIN REKRUTACJI  I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „WSPARCIE W STARCIE” 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Projekt pt. „WSPARCIE W STARCIE” nr WND-RPPK.07.03.00-18-0073/15 jest realizowany przez Podkarpacką Izbę 

Gospodarczą. 
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet 

państwa. 
3. Biuro Projektu: 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 3.  
4. Zasięg terytorialny projektu obejmuje powiaty: krośnieński, m. Krosno, jasielski, sanocki, leski, bieszczadzki, brzozowski 

i strzyżowski. 
5. Okres realizacji projektu: od 01.08.2016 roku do 31.05.2018 roku. 
6. Niniejszy Regulamin określa kryteria i zasady uczestnictwa w projekcie. 

 
§ 2 

Słownik pojęć 
 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:  

 Projekt – projekt „WSPARCIE W STARCIE” realizowany przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą. 

 Instytucja Pośrednicząca (w skrócie IP) – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Lisa Kuli 20, 35 – 
025 Rzeszów. 

 Beneficjent – Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno, tel./fax. 13 43 695 90, 
www.pigkrosno.pl. 

 Kandydat – osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, zamieszkująca Podkarpacie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) 
na terenie jednego z powiatów: krośnieńskiego, m. Krosna, jasielskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, 
brzozowskiego i strzyżowskiego, zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w wieku pow. 29 r.ż 
będąca w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i należąca do przynajmniej jednej kategorii tj.: os. od 50 r.ż, os. 
długotrwale bezrobotna, kobieta i os. niepełnosprawna, która złożyła dokumenty rekrutacyjne. 

 Dokumenty rekrutacyjne – komplet dokumentów (Formularz rekrutacyjny z kompletem załączników), który należy 
złożyć w Biurze Projektu w Krośnie, w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze. 

 NRK – Numer Rekrutacyjny Kandydata – numer nadany w momencie złożenia Dokumentów rekrutacyjnych. 

 Uczestnik projektu – Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do udziału w Projekcie, zgodnie z zasadami 
określonymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz Dokumentacji konkursowej i skorzysta z co 
najmniej jednej formy wsparcia zaproponowanej w Projekcie. 

 Komisja Rekrutacyjna (w skrócie KR) – zespół oceniający Dokumenty rekrutacyjne Kandydatów do udziału w Projekcie 
i dokonujący kwalifikacji Kandydatów na Uczestników projektu. 

 Komisja Oceny Wniosków (w skrócie KOW) – Komisja przyznająca środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości – 
zespół oceniający biznes plany i kwalifikujący wnioski do otrzymania wsparcia finansowego. 

 Osoba fizyczna zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą – osoba, która w trakcie realizacji projektu zamierza 
zmienić swój status z „osoby fizycznej zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą” na „osobę fizyczną, która 
założyła działalność gospodarczą” 

 Dzień przystąpienia do Projektu – dzień podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie. Deklaracja uczestnictwa w 
projekcie jest podpisywana tylko przez osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie po skutecznym 
złożeniu przez Kandydata wszystkich Dokumentów rekrutacyjnych oraz zakończeniu procedury rekrutacyjnej przez 
Komisję Rekrutacyjną. 

 Osoba bezrobotna – to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. 
Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowych Urzędach Pracy. Osobami bezrobotnymi 
są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (tj. są to osoby, które spełniły 
jednocześnie trzy warunki: 
- w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi, 
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- aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając, jako ostatni – tydzień 
badany), aby znaleźć pracę, 
- były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym),  
jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli 
spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są 
bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami 
bezrobotnymi). 
W definicję osób bezrobotnych wpisują się również rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne 
gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa, którzy są zarejestrowani w Powiatowym 
Urzędzie Pracy. Wsparcie w przypadku osób będących właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi 
nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub osób będących 
współmałżonkami tych osób, a także osób będących domownikami, podlegających ubezpieczeniom emerytalnemu i 
rentowym z tytułu stałej pracy w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha 
przeliczeniowe, które posiadają status osoby bezrobotnej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jest ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i ma na celu 
przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolników do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych. 

 Osoba bierna zawodowo – to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest 
bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące 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), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że 
są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące 
działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są 
uznawane za bierne zawodowo. 

 Osoba długotrwale bezrobotna – to osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. 

 Osoba z niepełnosprawnościami – 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 
Wymagania wobec Uczestników projektu 

 
1. Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może zostać osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, powyżej 29 roku życia1 

będąca w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. 
- osoba od 50 roku życia2, 
- osoba długotrwale bezrobotna, 
- kobieta, 
- osoba niepełnosprawna, 
zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego, z wyłączeniem 
zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub 
prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia 
do projektu 
oraz 
zamieszkująca na terenie jednego z wymienionych powiatów: krośnieńskiego, m. Krosna, jasielskiego, sanockiego, 
leskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego i strzyżowskiego (według Kodeksu Cywilnego). 
Priorytetowo traktowane będą osoby należące do powyższej grupy, które jednocześnie są rodzicami/opiekunami 
prawnymi posiadającymi co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia i będą w projekcie stanowić min 20% grupy docelowej. 

 
§ 4 

Wyłączenia z udziału w Projekcie 
 

1. O udział w Projekcie nie mogą ubiegać się osoby, które: 

                                                 
1 Osoba powyżej 29 roku życia, to osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin). Wiek uczestników 

określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
2 Osoba w wieku od 50 roku życia to osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 50 lat (od dnia 50 urodzin). Wiek uczestników 

określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
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 nie kwalifikują się do grupy wskazanej w § 3 pkt 1 niniejszego regulaminu, 

 posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność 
gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do 
projektu, 

 były karane za przestępstwo skarbowe oraz nie korzystają w pełni z praw publicznych i nie posiadają pełnej zdolności 
do czynności prawnych, 

 korzystają równolegle z innych bezzwrotnych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym 
zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Działania 7.3 RPO WP 2014-2020, 

 w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych korzystały z pomocy de 
minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 
200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych 
kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu 
udzielenia pomocy, 

 pozostają w związku małżeńskim lub w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z Beneficjentem, i/lub pracownikiem 
Beneficjenta, Partnera lub wykonawcy, 

 pozostają / pozostawały w ciągu ostatnich dwóch lat w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło 
lub inne) z Beneficjentem, Partnerem Beneficjenta lub wykonawcą, 

 zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez członka rodziny3, z wykorzystaniem 
zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności, w przypadku gdy 
członek rodziny zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej nie później niż miesiąc przed dniem złożenia 
Formularza rekrutacyjnego, 

 zamierzają prowadzić działalność gospodarczą jednocześnie o tym samym profilu co przedsiębiorstwo prowadzone 
przez członka rodziny4 i pod tym samym adresem, z wykorzystaniem pomieszczeń w których jest prowadzona 
działalność, 

 rozpoczęły realizację projektu przed dniem złożenia wniosku o wsparcie finansowe. 
 

§ 5 
Składanie formularzy rekrutacyjnych i ocena formalna 

 
Dokumenty rekrutacyjne składają się z następujących elementów:  
 
A. Dokumenty rekrutacyjne składane przez Kandydata w odpowiedzi na ogłoszony nabór uczestników do projektu: 
 
1. Formularz rekrutacyjny, zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. Formularz należy przygotować w formie 
elektronicznej lub wypełnić odręcznie, pismem czytelnym i przedłożyć w formie wydruku lub wypełniony wraz z czytelnym 
podpisem Kandydata do projektu (wzór).  
2. Załącznik numer 1 do formularza rekrutacyjnego - Oświadczenia Kandydata do projektu „WSPARCIE W STARCIE” (wzór) 
zawierające: 

 Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie jednego z powiatów: krośnieńskiego, m. Krosna, jasielskiego, 
sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego i strzyżowskiego województwa podkarpackiego 

 Oświadczenie o spełnieniu kryterium wieku tj. osób powyżej 29 roku życia; 

 Oświadczenie o posiadanym statusie na rynku pracy: osoby biernej zawodowo/ bezrobotnej zarejestrowanej w PUP 
(w tym długotrwale bezrobotnej)/ bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP; 

 Oświadczenie o szczególnej sytuacji na rynku pracy: osoby od 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, 
osoby niepełnosprawne; 

 Oświadczenie o planowaniu założenia działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego. 

 Oświadczenie o spełnieniu kryterium premiującego tj. statusu rodziców/opiekunów min. 3 dzieci do 18 r.ż. 
3. Załącznik numer 2 do formularza rekrutacyjnego – Oświadczenie o zgodności danych z dokumentem tożsamości (wzór).  
4. Oryginał zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy – potwierdzenie status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w 
Powiatowym Urzędzie Pracy i/lub statusu osoby długotrwale bezrobotnej oraz ustalonym profilu pomocy w PUP- jeśli dotyczy. 
5. Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - potwierdzenie status osoby niepełnosprawnej - jeśli dotyczy. 

 

                                                 
3 Pod pojęciem członka rodziny rozumie się małżonkę/małżonka oraz osobę znajdującą się w stosunku pokrewieństwa lub  powinowactwa w linii prostej, a 

także  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i / lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 
4 J.w 
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B. Dokumenty rekrutacyjne składane i podpisywane obligatoryjnie przez Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w 
projekcie w terminie uzgodnionym z Beneficjentem: 
 
1. Deklaracja udziału w Projekcie (załącznik numer 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, wzór)  
 
2. Oświadczenie o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych zawartych przez Kandydata w Formularzu rekrutacyjnym na dzień 
przystąpienia do projektu tj. podpisania Deklaracji udziału w projekcie (załącznik numer 3 do Regulaminu rekrutacji i 
uczestnictwa w projekcie, wzór) 

   
UWAGA: 
Status kwalifikowalności Kandydata powinien zostać potwierdzony ponownie przez Kandydata na dzień podpisania Deklaracji 
uczestnictwa w projekcie. Niepotwierdzenie statusu kwalifikowalności Kandydata powoduje odrzucenie Kandydata z 
uczestnictwa w projekcie.     

 
3. Oświadczenie o uczestnictwie tylko w 1 projekcie na rozwój przedsiębiorczości (załącznik numer 4 do Regulaminu rekrutacji 
i uczestnictwa w projekcie, wzór) 

 
4. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat budżetowych (w bieżącym roku 
kalendarzowym i 2 poprzednich latach kalendarzowych) wraz z kserokopiami zaświadczeń dokumentującymi jej otrzymanie lub 
o nie otrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie, (załącznik numer 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, 
wzór). 
 
5. Informacje o statusie uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu (załącznik numer 6 do Regulaminu rekrutacji 
i uczestnictwa w projekcie, wzór). 

 
7. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie posiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej za okres co 
najmniej 12 miesięcy przed złożeniem Dokumentów rekrutacyjnych do dnia podpisania Deklaracji udziału w Projekcie. 

 
UWAGA: 
Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata poprzez opatrzenie każdej 
strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem  Kandydata lub 
opatrzone na pierwszej stronie napisem „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…”, z aktualną datą oraz 
własnoręcznym podpisem Kandydata i parafką na każdej ze stron. 

 
§ 6 

Procedura rekrutacji uczestników projektu 
 
1. Rekrutacja do Projektu odbędzie się w 2 zamkniętych turach naboru: I tura WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2016 r., II tura 

STYCZEŃ – LUTY 2017r. Łączna liczba zrekrutowanych uczestników projektu wyniesie 88 osób (w tym 30 kobiet; w tym 18 
rodziców/opiekunów min. 3 dzieci do 18 r.ż). 

2. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie przez Kandydata Formularza rekrutacyjnego na obowiązującym 
wzorze (załącznik nr 1 do Regulaminu) i dostarczenie wraz z pozostałymi Dokumentami rekrutacyjnymi w wyznaczonym 
terminie do Biura Projektu (w godz. od 07:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku) lub przesłanie ich pocztą bądź kurierem 
na adres Biura Projektu w terminie rekrutacji (decyduje data wpływu dokumentów).  

3. Dokumenty rekrutacyjne do Projektu można odebrać osobiście w Biurze Projektu w siedzibie Beneficjenta (38-400 Krosno, 
ul. Tysiąclecia 3), bądź pobrać ze strony internetowej: www.pigkrosno.pl.  

4. Termin składania Dokumentów rekrutacyjnych i wzory dokumentów rekrutacyjnych zostaną podane do wiadomości 
publicznej na co najmniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem procesu rekrutacji uczestników poprzez przekaz informacji 
na stronie internetowej Beneficjenta i w Biurze Projektu. Ponadto informacje o naborach ukażą się przed i w trakcie 
naborów w ogłoszeniach radiowych, na portalach internetowych oraz na plakatach informacyjnych eksponowanych w 
miejscach publicznych na terenie obszaru realizacji projektu. 

5. W przypadku braku wystarczającej liczby Kandydatów na Uczestników projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do 
przedłużenia ogłoszonego naboru i/lub dokonania dodatkowego naboru Uczestników projektu aż do momentu osiągnięcia 
minimum Uczestników projektu. Decyzja w tym zakresie należy do Beneficjenta i każdorazowo zostanie umieszczona na 
stronie internetowej Beneficjenta oraz w Biurze Projektu.  
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6. Kandydaci zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionego Formularza rekrutacyjnego  do Projektu (podpisanego 
oraz parafowanego na każdej ze stron, wypełnionego w sposób czytelny odręcznie lub komputerowo) wraz z wymaganym 
kompletem załączników. 

7. Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Beneficjenta. W przypadku 
osobistego złożenia Dokumentów rekrutacyjnych każda osoba otrzyma potwierdzenie ich złożenia z podaniem daty i 
godziny ich przyjęcia, natomiast w przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera Kandydat 
zobowiązany jest do zachowania dowodu ich nadania. W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem 
poczty/kuriera, liczy się data wpływu formularza do Biura Projektu. Data stempla pocztowego nie może być wcześniejsza 
od daty rozpoczęcia rekrutacji. Potwierdzeniem wpływu dokumentów będzie przesłanie do Kandydata pisma 
informującego o nadanym Numerze Rekrutacyjnym Kandydata (NRK). W przypadku braku możliwości złożenia 
dokumentów rekrutacyjnych osobiście przez Kandydata dokumenty te będą przyjmowane tylko od osób upoważnionych 
przez Kandydata do ich złożenia w formie pisemnej. 

8. Każdy Kandydat który przedłoży Dokumenty rekrutacyjne otrzyma Numer Rekrutacyjny Kandydata (NRK).  
9. Dokumenty rekrutacyjne złożone przed terminem rozpoczęcia rekrutacji, następnego dnia po terminie zakończenia 

rekrutacji, jak również dokumenty złożone wielokrotnie nie będą podlegać rozpatrzeniu. 
10. Beneficjent zastrzega, iż wypełnienie i złożenie Dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do 

projektu. 
11. O zakwalifikowaniu Kandydatów do Projektu decydować będzie Komisja Rekrutacyjna. W skład KR wejdą: Kierownik 

projektu, Specjalista ds. promocji i monitoringu, Specjalista ds. rozliczeń oraz Doradcy zawodowi. Zakres prac KR: ocena 
formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych w ramach I etapu rekrutacji (Kierownik projektu, Specjalista ds. 
promocji i monitoringu, Specjalista ds. rozliczeń), sporządzenie listy Kandydatów do II etapu rekrutacji, weryfikacja 
predyspozycji Kandydata do złożenia i prowadzenia DG w ramach II etapu rekrutacji (Doradcy zawodowi) oraz sporządzenie 
ostatecznej listy zakwalifikowanych do projektu  Kandydatów.  
W skład Komisji mogą wchodzić dodatkowo pracownicy WUP w Rzeszowie w charakterze Obserwatorów. 

12. Komisja Rekrutacyjna przy ocenie Dokumentów rekrutacyjnych zobligowana będzie do stosowania kryteriów 
uwzględnionych w  karcie oceny formalnej i merytorycznej (załącznik nr 7 i 8 do niniejszego Regulaminu, wzór). Członkowie 
KR przed dokonaniem oceny podpiszą deklarację bezstronności i poufności. Po I i II etapie rekrutacji KR sporządzi 
sumaryczne zestawienie ocen dla każdego Kandydata. 

13. Ocena formalna będzie dokonywana w sposób 0 – 1 (spełnia / nie spełnia).  
14. Komisja Rekrutacyjna na etapie oceny formalnej odrzucać będzie bez możliwości poprawy formalnej Dokumenty 

rekrutacyjne: 
a) nie spełniające warunków wymienionych w paragrafie 3 i 4 niniejszego Regulaminu, 
b) złożone w nie właściwym terminie lub miejscu, 
c) przygotowane na wzorach nie będących załącznikami do niniejszego Regulaminu, 

15. Dokumenty rekrutacyjne zawierające uchybienia formalne inne niż wymienione w pkt. 15 będą mogły zostać uzupełnione 
i / lub poprawione przez Kandydatów jednokrotnie w terminie do 4 dni od dnia przesłania informacji z wykazem błędów 
przez Beneficjenta w formie e-mailowej lub pocztą tradycyjną na adres wskazany przez Kandydata w Formularzu 
rekrutacyjnym. Wybór sposobu przekazania informacji o błędach należy do Kandydata, jednakże ze względu na 
ograniczoną liczbę dni sugerowana forma to poczta e-mailowa. 

16. Nie złożenie uzupełnień i /lub poprawek formalnych w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta jest jednoznaczne z 
rezygnacją z udziału w projekcie. 

17. Złożenie uzupełnień i /lub poprawek formalnych w sposób nieprawidłowy i / lub niekompletny jest jednoznaczne ze 
skreśleniem z listy kandydatów do udziału w projekcie. 

18. Formularze rekrutacyjne złożone w odpowiedzi na I i II nabór będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej.  
19. Każdy Formularz rekrutacyjny do Projektu w ramach I etapu rekrutacji zostanie oceniony formalnie i merytorycznie przez 

2 losowo wybranych członków KR. Ostateczna punktacja będzie stanowiła średnią arytmetyczną z ocen przyznanych przez 
dwóch członków Komisji. W przypadku Kandydatów, u których wystąpiły duże rozbieżności w ocenie formularzy pod 
względem merytorycznym przez członków KR (25 pkt. i więcej) o końcowej punktacji merytorycznej decydować będzie 
trzecia ocena eksperta i ta ocena będzie wiążąca. 

20. W wyniku oceny w ramach I etapu rekrutacji zostaną sporządzone dwie Listy kwalifikacyjne Kandydatów (osobno dla kobiet 
i mężczyzn) do II etapu rekrutacji uszeregowanych według najwyższej liczby punktów. W ramach wszystkich naborów do 
II etapu rekrutacji zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 176 os. (w tym 60K). Lista osób zostanie opublikowana na 
stronie internetowej Beneficjenta.  

21. W ramach II etapu rekrutacji zakwalifikowani Kandydaci odbędą spotkania z doradcą zawodowym (1h/os.). Rozmowa 
przeprowadzona będzie w oparciu o test kompetencji dotyczący predyspozycji i cech niezbędnych do prowadzenia 
działalności gospodarczej (w tym poziom motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność 
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planowania i myślenia analitycznego, sumienność) oraz Kartę  oceny z rozmowy z Doradcą zawodowym, załącznik nr 9 do 
niniejszego Regulaminu, wzór). 

22. Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać Kandydat aplikujący o wsparcie na założenie własnej działalności 
gospodarczej w trakcie oceny merytorycznej to 100 punktów (I etap rekrutacji: maksymalnie 18 pkt. za spełnienie 
kryteriów związanych z przynależnością do grupy docelowej, maksymalnie 42 pkt. za opis planowanej działalności 
gospodarczej; II etap rekrutacji: maksymalnie 40 pkt. za rozmowę z doradcą zawodowym), przy czym minimalna liczba 
punktów tej oceny konieczna do starania się o udział w projekcie to 50% pkt. (tj. 50 pkt.). Kandydaci, którzy otrzymali mniej 
niż 50% punktów w trakcie oceny merytorycznej zostaną odrzuceni. 

23. Ocena formularzy odbywa się zgodnie z kryteriami zawartymi w karcie oceny merytorycznej. Podstawowe kryteria oceny 
i max. ilości punktów są następujące: 

 
 
24. Na podstawie oceny punktowej dokonanej przez Komisję Rekrutacyjną (ocena końcowa stanowi sumę pkt. z I i II etapu 

rekrutacji) zostaną sporządzone dwie Listy podstawowe Kandydatów (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn) rekomendowanych 
do udziału w projekcie oraz dwie Listy rezerwowe Kandydatów (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn) do udziału w projekcie.  

25. W przypadku uzyskania przez Kandydatów tej samej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie 
kolejność zgłoszeń dokumentów rekrutacyjnych. 

26. Listy Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy rezerwowe umieszczone zostaną na stronie 
internetowej Beneficjenta oraz będą dostępne do wglądu w Biurze Projektu. Dodatkowo o wynikach naboru Kandydaci 
zostaną poinformowani pisemnie:  
a) o przyjęciu do projektu, 
b) o przyczynach odrzucenia aplikacji (uzasadnienie wraz z uzyskanym wynikiem punktowym). 

27. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie jest zobowiązana do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie 
kryteriów kwalifikacyjnych pozostałych oświadczeń, zgodnie z paragrafem 5, punkt 1 B.  

28. W sytuacji rezygnacji osoby zakwalifikowanej do Projektu Komisja Rekrutacyjna może zakwalifikować do Projektu następną 
osobę z listy rezerwowej z zachowaniem kolejności rankingowej (z uwzględnieniem założeń dotyczących uczestnictwa w 
projekcie odpowiedniej ilości kobiet i mężczyzn) w ramach obowiązującego naboru do momentu, w którym 
przeprowadzonych zostanie nie więcej niż 20% obowiązkowych zajęć przewidzianych w ramach co najmniej jednej z 
dostępnych grup szkoleniowych.  

29. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. 
 

PUNKTY OCENY MERYTORYCZNEJ  
Max ilość 
punktów 

I ETAP REKRUTACJI 

I. PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY DOCELOWEJ 

1. Osoby długotrwale bezrobotne 5 

2. Osoby od 50 roku życia 3 

3. Kobiety 3 

4. Osoby niepełnosprawne 2 

5. Rodzice/opiekunowie prawni posiadający co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia 5 

RAZEM  18 

II. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA (CZĘŚĆ IV FORMULARZA REKRUTACYJNEGO) 

1. Pomysł na biznes 12 

2. Planowane zakupy inwestycyjne 7 

2. Przygotowanie do prowadzenia firmy i doświadczenie 9 

3. Znajomość rynku potencjalnych klientów i branży 7 

4. Znajomość konkurencji 7 

RAZEM 42 

Suma punktów I etap rekrutacji 60 

II ETAP REKRUTACJI 

ROZMOWA Z DORADCĄ ZAWODOWYM 40 

Suma punktów II etap rekrutacji 40 

RAZEM I i II etap rekrutacji 100 
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§ 7 
Wsparcie szkoleniowo – doradcze 

1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej jest udzielane na podstawie Umowy o 
świadczenie usług szkoleniowo- doradczych (załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu, wzór), zawartej pomiędzy 
Uczestnikiem projektu a Beneficjentem.  
2. Uczestnicy projektu obowiązkowo biorą udział w bezpłatnym bloku szkoleniowo-doradczym kończącym się złożeniem biznes 
planu. 
3. Uczestnicy projektu upoważnieni są do skorzystania ze szkoleń „ABC przedsiębiorcy” w wymiarze 40 godzin lekcyjnych, 
składających się z następujących modułów tematycznych: Rozpoczęcie i zasady prowadzenia działalności gospodarczej (8h), 
Marketing i promocja (8h), Biznes plan (16h), Rachunkowość i zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej (8h).  
4. Projekt zakłada realizację ww. szkolenia dla 4 grupach szkoleniowych.  
5. Szkolenia odbędą się w systemie: 5 dni x 8 godzin szkoleniowych. 
6. Uczestnicy projektu upoważnieni są do skorzystania z bezpłatnego doradztwa: 
a) indywidualnego przed otrzymaniem wsparcia finansowego w zakresie sporządzania biznes planów część merytoryczna i 
finansowa – 5 godzin x 88 osób, 
b) specjalistycznego w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, które uruchomiły własną działalność 
gospodarczą oraz uzyskały wsparcie finansowe w ramach projektu) -  2 godziny x 71osób. 
7. Wszystkim Uczestnikom projektu przysługuje komplet materiałów szkoleniowych (książka, notatnik, długopis), 
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, catering podczas szkoleń. 
8. Uczestnikom projektu nie przysługuje dodatek szkoleniowy ani zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i doradztwo.  
9. Uczestnicy projektu są zobowiązani do podpisywania listy obecności na zajęciach szkoleniowych oraz formularza wykonania 
usługi doradczej w trakcie korzystania z usług doradczych. 
10. Podstawowym kryterium starania się o pomoc finansową oferowaną w projekcie jest ukończenie szkolenia z absencją nie 
przekraczającą 20% godzin tj. 8 godzin. Nieobecność (nieusprawiedliwiona) powyżej 20% jest równoznaczna z rezygnacją z 
udziału w Projekcie.  

 
§ 8 

Wsparcie finansowe i pomostowe – ogólne warunki 
 

1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego jest ukończenie bloku szkoleniowo-
doradczego z absencją nie przekraczającą 20% w przypadku szkoleń grupowych przewidzianych w ramach Projektu oraz 
skorzystanie z doradztwa podstawowego. 

2. Uczestnicy projektu będą mogli ubiegać się o następujące wsparcie finansowe: podstawowe wsparcie pomostowe przez 
okres 12 miesięcy działalności gospodarczej liczonych od dnia rozpoczęcia działalności oraz jednorazową dotację 
inwestycyjną na rozwój działalności gospodarczej.  

3. Uczestnicy projektu są uprawnieni do złożenia w wyznaczonym terminie Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego  
i pomostowego wraz z Biznes Planem i wymaganymi załącznikami.  

4. Jednorazowa dotacja inwestycyjna przyznawana jest w wysokości do 23 000,00 PLN. 
5. Wsparcie pomostowe przyznawane jest do wysokości 900,00 PLN miesięcznie z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej 

działalności przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.  
6. Środki finansowe udzielone w postaci jednorazowej dotacji, wsparcia pomostowego stanowią pomoc  

de minimis. 
7. Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego 

rozpatrywać będzie Komisja Oceny Wniosków powołana przez Zarząd Beneficjenta. 
8. Osoby, których wnioski zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Oceny Wniosków oraz zarekomendowane  

do realizacji, rejestrują działalność gospodarczą. Warunkiem podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego jest 
dostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających zarejestrowanie działalności gospodarczej.    

9. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu przez Uczestnika projektu, kolejna osoba z listy rezerwowej  będzie 
poinformowana o rekomendacji do dofinansowania. 

10. Nie jest dopuszczalna sytuacja, w której wniosek o jednorazową dotację zostanie złożony przez Uczestnika projektu, który 
w trakcie lub po ukończeniu bloku szkoleniowo-doradczego, a przed złożeniem wniosku i ogłoszeniem listy rankingowej 
wniosków rekomendowanych do dofinansowania założył działalność gospodarczą.  

11. Termin zawarcia umowy o udzielenie wsparcia finansowego z uczestnikiem projektu powinien być tożsamy z datą 
rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej oznaczoną we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej. 
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12. Beneficjent zastrzega sobie, że wypłata jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego nastąpi dopiero  
w momencie otrzymania przeznaczonych na ten cel środków od Instytucji Pośredniczącej i spełnieniu wszystkich warunków 
właściwej umowy przez Beneficjenta pomocy. 

13. Uczestnik projektu zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej, na rozwój, której otrzymał wsparcie 
finansowe przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia finansowego, przy czym 
do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub 
korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego. W tym okresie Uczestnik projektu nie będzie mógł zmienić formy prawnej 
prowadzonej działalności gospodarczej. 

14. Szczegółowe warunki wypłaty wsparcia finansowego reguluje regulamin przyznawania wsparcia finansowego oraz umowy 
dotyczące poszczególnych rodzajów wsparcia.  

15. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 361, art. 21 ust. 1 pkt. 137 ) stanowi 
podstawę do zwolnienia z podatku dochodowego Uczestników projektu w ramach Działania 7.3 RPO, którzy otrzymali 
środki na rozwój przedsiębiorczości. 

16. Środki finansowe są przyznawane w kwotach brutto. Uczestnicy projektu w ramach otrzymanych środków finansowych na 
rozwój przedsiębiorczości mogą pokrywać podatek VAT bez względu na fakt czy są płatnikami podatku VAT czy też nie. 
Jednak w sytuacji, gdy Uczestnik projektu otrzyma zwrot zapłaconego podatku VAT musi przeznaczyć całość kwoty na 
pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz złożyć co najmniej oświadczenie  
w zakresie przeznaczenia całej kwoty odzyskanego podatku VAT od zakupów w ramach dotacji na pokrycie kosztów 
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

17. Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek zwrotu otrzymanych 
środków wraz z należnymi odsetkami, jeżeli:  

1) Otrzymane środki zostaną wykorzystane niezgodnie z biznesplanem, w szczególności w sytuacji gdy zakupiono towary 
lub usługi nie ujęte w zestawieniu towarów lub usług przewidzianych do zakupienia,  

2) prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, przy czym do okresu prowadzenia działalności 
przy czym do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby 
lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, 

3)  zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności 
gospodarczej, 

4) złoży niezgodne z prawdą oświadczenia na etapie ubiegania się o środki na rozwój przedsiębiorczości, 
5) naruszy inne istotne warunki. 

 
 

§ 9 
Jednorazowa dotacja inwestycyjna 

 
1. Wysokość jednorazowej dotacji inwestycyjnej uzależniona jest od wysokości wydatków inwestycyjnych, na pokrycie, 

których ubiegać się będzie Uczestnik projektu i nie może przekraczać maksymalnej wartości 23 000PLN.  
2. Uczestnik projektu ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów o udzielenie wsparcia finansowego 

i podstawowego wsparcia pomostowego w postaci weksla In blanco do wysokości otrzymanego wsparcia finansowego i 
podstawowego wsparcia pomostowego z odsetkami ustawowymi wraz z deklaracją wekslową oraz poręczeniem 
(wekslowym) osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych.  

3. Nabór wniosków o otrzymanie jednorazowej dotacji wraz z niezbędnymi załącznikami zostanie ogłoszony po zakończeniu 
szkoleń i doradztwa w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta, jednak nie później niż 5 dni roboczych od daty 
ukończenia bloku szkoleniowego i doradztwa przed założeniem działalności gospodarczej w ramach projektu przez 
wszystkich uczestników naboru. Termin składania wniosków, o których mowa powyżej będzie podany do wiadomości 
publicznej na stronie internetowej Projektu oraz przekazany każdemu uczestnikowi. Nabór wniosków będzie trwał co 
najmniej 10 dni roboczych od daty zamieszczenia ogłoszenia o terminie składania wniosków na stronie internetowej 
Beneficjenta. 

4. Środki z jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności będą mogły być przeznaczone na pokrycie wydatków 
inwestycyjnych, uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnione. Środki 
dotacji służą pokryciu wydatków inwestycyjnych, umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa, a nie 
stanowią pomocy operacyjnej, służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.  

5. Środki z jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności będą mogły być przeznaczone na: 
1) zakup nowych środków trwałych;  
2) zakup nowego pozostałego sprzętu i wyposażenia (np. meble), dla których prowadzona będzie ewidencja ilościowa 

lub ilościowo – wartościowa,  
3) zakup używanych środków trwałych oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia, pod warunkiem, że: 
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a) cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego 
środka trwałego;  

b) środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem 
oraz spełnia obowiązujące normy i standardy;  

4) zakup wartości niematerialnych i prawnych - zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym głównie licencje  
i oprogramowania,  

5) zakup robót i/lub materiałów budowlanych w celu dostosowania budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do 
podejmowania działalności gospodarczej pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami 
przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów 
założonych we wniosku);  

6) środki transportu pod warunkiem, że:  
a) stanowią maksymalnie 50% wydatków, o które wnioskuje Uczestnik projektu w Biznes planie, 
b) stanowią niezbędny element działalności gospodarczej, 
c) a o dofinansowanie ich zakupu, mogą starać się jedynie ci przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą działalności  

w sektorze transportu drogowego towarów i zagwarantują, że zakupiony środek transportu będzie służył 
wyłącznie do realizacji celu określonego w biznes planie (na użytek prowadzonej działalności gospodarczej tzw. 
użytek własny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) oraz przedstawią zasady ewidencji środka trwałego na potrzeby 
przedsiębiorstwa. 

6. Wydatki w ramach jednorazowej dotacji kwalifikowalne będą od dnia podpisania umowy na otrzymanie wsparcia 
finansowego. 

7. Wypłata dotacji Uczestnikowi projektu przez Beneficjenta nastąpi przelewem na rachunek bankowy w systemie 
zaliczkowo-refundacyjnym, w następujący sposób:  
1) zaliczka w wysokości maksymalnie 90 % kwoty dotacji, wypłacana po podpisaniu Umowy o udzielenie wsparcia 

finansowego (dotacji inwestycyjnej) pod warunkiem dostępności środków finansowych na koncie bankowym 
projektu, 

2) płatność końcowa (uzupełniająca), w formie refundacji poniesionych przez uczestnika projektu całkowitych 
wydatków na realizację inwestycji, w wysokości nieprzekraczającej kwoty dotacji. Płatność końcowa wypłacana jest 
niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Beneficjenta całkowitego rozliczenia inwestycji objętej dotacją. 

8. Uczestnik projektu zobowiązany będzie do rozliczenia otrzymanych środków z dotacji inwestycyjnej w terminie 
wskazanym w umowie, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia przekazania 90% wsparcia finansowego poprzez złożenie 
„Zestawienia wydatków inwestycyjnych objętych dotacją” wraz z dokumentami potwierdzającymi ich poniesienie, takimi 
jak:  
1) złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem,  
2) szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości 

wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych,  
W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczenia dotacji inwestycyjnej może być wydłużony na pisemną prośbę    
Uczestnika Projektu. 

9. Wsparcie w postaci przyznania środków finansowych w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej jest realizowane  
na podstawie „Umowy o udzielenie wsparcia finansowego”. 

10. W momencie podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego Uczestnik projektu otrzymuje od Beneficjenta 
zaświadczenie o udzieleniu pomocy publicznej de minimis. 
 

§ 11 
Wsparcie pomostowe 

 
1. Wsparcie pomostowe przyznawane jest przez okres do 12 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia działalności 

gospodarczej. Decyzję o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego podejmuje Beneficjent, który wypłaca środki 
uczestnikowi z puli środków zarezerwowanych na ten cel w projekcie.  

2. O przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego może ubiegać się każdy Uczestnik projektu wraz z wnioskiem  
o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, przy czym wsparcie pomostowe nie jest przyznawane 
jeżeli wniosek o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości zostanie oceniony negatywnie. 

3. W przypadku przyznania podstawowego wsparcia pomostowego Beneficjent zawiera z Uczestnikiem projektu Umowę  
o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego.  

4. Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane jest w comiesięcznych transzach w wysokości nie przekraczającej kwoty  
900,00 PLN. Ma ona ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie niezbędnych wydatków związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. Kwota wypłacana Uczestnikowi projektu podlega dyskontowaniu zgodnie  
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z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości 
pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2004 r., Nr 194, poz. 1983, z późn. zm.) tj. z uwzględnieniem 
stopy referencyjnej ogłoszonej przez UOKiK. 

5. Środki przekazywane w ramach wsparcia pomostowego mogą być przeznaczone na: 
1).Koszty ZUS: 

 składka na ubezpieczenie zdrowotne właściciela 

 składka na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) właściciela,  

 składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) właściciela, 

 koszty ZUS pracodawcy w związku z zawartą z pracownikiem umową o pracę. 
2). Koszty administracyjne, np.: 

 opłata za czynsz, 

 opłaty za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością 
gospodarczą, 

 opłata za dzierżawę maszyn i urządzeń, 

 opłaty rejestracyjne. 
3). Koszty eksploatacji pomieszczeń, np.: 

  opłata za energię elektryczną, 

 opłata za ogrzewanie (energia cieplna, gazowa), 

 opłata za wodę i ścieki, 

 koszty wywozu nieczystości stałych (umowa na firmę), 

 podatek od nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

4). Koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, np.: 

 koszty przesyłek pocztowych, 

 koszty przesyłek kurierskich, 

 koszty przelewów, 

 kolportaż reklam i ulotek dotyczących działalności firmy, 

 zakup znaczków pocztowych, 

 koszty abonamentu telefonicznego i rozmów, 

 koszt opłat za Internet. 
5). Koszty usług księgowych, np.: 

 zlecenie obsługi księgowej firmy. 
6). Koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością 
gospodarczą:  

 ubezpieczenie osobowe, 

 ubezpieczenie mienia, w tym również OC samochodu firmowego. 
7). Koszty usług prawnych, np.: 

 opłata za usługi prawnicze, tj. radcowie prawni, adwokaci, notariusze (tj. porady prawne, sporządzanie 
pism procesowych). 

8). Koszty materiałów biurowych, np.: 

 zakup drobnych materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia działalności  
gospodarczej, np. koszt zakupu pieczątki, druki akcydensowe (tj. druki faktur, rachunków, umów), 
segregatory, zszywacz, dziurkacz, nożyczki, korektor, klej, papier ksero, papier kolorowy do wykonania 
reklam i ulotek, koperty, tusze, tonery, długopisy, zeszyty, notesy, spinacze, zszywki, flamastry, itp.). 

9). Koszty działań informacyjno-promocyjnych, np.: 

 utworzenie i prowadzenie strony internetowej firmy 

 koszty pozycjonowania strony 

 materiały drukowane: broszury, ulotki, foldery, plakaty prezentujące firmę i jej działalność,  

 reklama w mediach (radio, prasa, telewizja, Internet), 

 tablica reklamowa firmy (szyld), 

   banner reklamowy firmy. 
6. Osoby niepełnosprawne ubiegające się o wsparcie pomostowe we wniosku powinny oświadczyć, że nie korzystają 

równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia 
pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 
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7. Podstawowe wsparcie pomostowe wypłacane jest w miesięcznych transzach. Pierwsza transza wypłacana jest z góry, 
natomiast każda kolejna po przedstawieniu przez Uczestnika projektu dokumentów poświadczających zapłatę 
obligatoryjnych składek do ZUS oraz oświadczenia o wydatkowaniu podstawowego wsparcia pomostowego zgodnie  
z przeznaczeniem. Uczestnik projektu ma obowiązek przedstawienia dokumentów poświadczających wydatkowanie  
kwoty przyznanego wsparcia w formie „Zestawienia wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego” dwa razy 
za okres od 1 do 6 m-ca i od 7 do 12 m-ca.  

8. W momencie podpisania umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego Beneficjent wydaje Uczestnikowi 
projektu zaświadczenie o udzieleniu pomocy publicznej de minimis. 

 
 

§ 12 
Postanowienia końcowe 

 
1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do udzielania Instytucjom zaangażowanym w realizację Projektu niezbędnych 

informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu.  
2. Uczestnicy projektu nie są zobowiązani do stosowania wytycznych w zakresie informowania o współfinansowaniu 

przedsięwzięcia ze środków UE i źródłach otrzymanej pomocy.  
3. Uczestnicy projektu są zobowiązani do dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów związanych  

z realizacją Projektu na każdą prośbę Beneficjenta.   
4. Uczestnik projektu, który nie podpisze zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Podsystemu Monitorowania 

Europejskiego Funduszu Społecznego dla RPO WP nie może brać udziału w projekcie. 
5. Ostateczna interpretacja „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” należy do Beneficjenta w oparciu 

o odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej.  
6. Wszystkie dokumenty programowe dotyczące uczestników i realizacji projektu dostępne będą w Biurze Projektu i na 

stronie internetowej Projektu.   
7. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych dotyczących Działania 

7.3 RPO WP.  
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej: www.pigkrosno.pl. 
9. Nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, pozostaje 

w gestii Beneficjenta. 
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.09.2016 r. 
 
 
 
Załączniki do Regulaminu: 
Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny do udziału w Projekcie wraz z załącznikami 
Załącznik nr 2 - Deklaracja udziału w Projekcie 
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych 
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o uczestnictwie tylko w 1 projekcie na rozwój przedsiębiorczości 
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis lub o nie otrzymaniu pomocy de minimis  
Załącznik nr 6 - Informacje o statusie uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu 
Załącznik nr 7 - Wzór karty oceny formalnej formularza rekrutacyjnego do Projektu 
Załącznik nr 8 – Wzór karty oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego do Projektu 
Załącznik nr 9 – Wzór karty rozmowy z doradcą zawodowym 
Załącznik nr 10 -  Wzór umowy szkoleniowo – doradczej  
 


