
 

 
 

  

Projekt „Przedsiębiorczość bez barier” realizowany przez Stowarzyszenie Pokolenie, współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Regulamin Rekrutacji 

uczestników projektu „Przedsiębiorczość bez barier” 

nr projektu: RPSL.07.03.03-24-0400/15 

 

§ 1 Definicje  

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

 Beneficjent (Projektodawca, Operator wsparcia finansowego) w ramach Poddziałania 7.3.3 - 
podmiot realizujący projekt na podstawie umowy o dofinansowanie. W ramach niniejszego 
projektu funkcję Beneficjenta i Operatora wsparcia finansowego pełni: Stowarzyszenie 
Pokolenie z siedzibą w Katowicach, ul. Drzymały 9/4, tel. 32/ 251 13 80;  

 Projekt – projekt „Przedsiębiorczość bez barier” realizowany przez Stowarzyszenie Pokolenie, 
w okresie od 2 listopada 2016 r. do 31 lipca 2018 r. zgodnie z wnioskiem nr WND-
RPSL.07.03.03-24-0400/15, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, 
działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 
gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia; 

 Kandydat – osoba fizyczna, która ubiega się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie i 
złożyła Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi dokumentami, zamierza rozpocząć 
działalność gospodarczą oraz spełnia wymogi wskazane w niniejszym Regulaminie;  

 Osoba bezrobotna - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie 
poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane, jako bezrobotne 
zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. 
Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności 
ekonomicznej ludności, 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 rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020; 

 Osoba bierna zawodowo/nieaktywna zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą 
zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 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 



 

 
 

  

Projekt „Przedsiębiorczość bez barier” realizowany przez Stowarzyszenie Pokolenie, współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

(w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są 
uznawane za bierne zawodowo; 

 Osoba niepełnosprawna - osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. 
Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w 
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 
2011 r., Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.); 

 Uczestnik projektu – osoba fizyczna, która została zakwalifikowana do udziału w projekcie, 
zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą, akceptująca postanowienia niniejszego 
regulaminu. W trakcie realizacji projektu uczestnik projektu może zmienić swój status z 
„osoby fizycznej zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą” na „osobę fizyczną, która 
założyła działalność gospodarczą w trakcie korzystania ze wsparcia szkoleniowo-doradczego 
w ramach projektu”. Uczestnik projektu, który jest jednocześnie beneficjentem pomocy 
publicznej nazywany jest „uczestnikiem projektu (beneficjentem pomocy)”;  

 Beneficjent pomocy – podmiot utworzony przez uczestnika projektu i korzystający  
z przyznanej pomocy finansowej, prowadzący działalność gospodarczą, zgodnie z regułami 
konkurencji określonymi w przepisach tytułu VII rozdziału Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), który otrzymał pomoc; 

 Dzień przystąpienia do projektu – za dzień przystąpienia do projektu uważa się dzień 
przystąpienia do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu (zgodnie z harmonogramem 
termin udzielenia pierwszej formy wsparcia przewidziano na – styczeń/luty 2017r.).  

 Dokumenty rekrutacyjne – dokumenty, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu;  

 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 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 
2015 nr 0 poz. 584, z późn. zm.). Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przez prowadzenie 
działalności gospodarczej rozumie się także udział w spółkach cywilnych, jawnych oraz 
partnerskich;  

 Dzień roboczy – należy przez to rozumieć kolejno następujące po sobie dni za wyjątkiem 
sobót, o ile są one wolnym dniem od pracy oraz 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.);  

 Dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej – dzień wskazany jako data rozpoczęcia 
działalności we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 
data zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym;  

 Instytucja Pośrednicząca (IP) – organ administracji publicznej lub inna jednostka sektora 
finansów publicznych, której została powierzona, w drodze porozumienia zawartego z 
Instytucją Zarządzającą, część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego.  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000584&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000584&min=1
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W ramach niniejszego projektu rolę IP RPO WSL 2014 – 2020 pełni Wojewódzki Urząd Pracy  
w Katowicach;  

 Komisja Rekrutacyjna (KR) – Komisja powołana w celu oceny formalnej i merytorycznej 
formularzy rekrutacyjnych złożonych przez potencjalnych uczestników projektu oraz 
przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą określoną w 
niniejszym Regulaminie. W skład komisji wchodzą osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie w rekrutacji do tego typu projektów. Liczba członków Komisji to 
4 osoby, w tym dwóch członków personelu projektu i dwóch doradców zawodowych;  

 Miejsce zamieszkania - miejsce, w którym osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego 
pobytu (zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego); 

 
 Pomoc de minimis – pomoc zgodną z przepisami rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) oraz  
z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie 
gospodarczym (Dz. Urz. UE L114 z 26.04.2012., str. 8); 
 

 Dzień skutecznego doręczenia przez kandydata/uczestnika projektu informacji  
Beneficjentowi – za dzień skutecznego doręczenia uznaje się: 

- w przypadku doręczenia osobistego lub przez pełnomocnika (w przypadku ustanowienia 
pełnomocnika zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego do składania dokumentów) – datę 
odbioru osobistego potwierdzoną podpisem pracownika Beneficjenta (dokumenty należy 
składać w Biurze Projektu, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00, adres biura: 
Katowice, ul. Drzymały 9/4),  

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

- w przypadku poczty elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu – datę wpływu na adres 
Biura Projektu (obowiązujący adres mailowy: przedsiębiorczość@pokolenie.org.pl), 

- w przypadku firm kurierskich – datę otrzymania/wpływu do Biura Projektu, adres: 40-059 
Katowice, ul. Drzymały 9/4  

w zależności, która z powyższych dat jest wcześniejsza.  

 

 

mailto:przedsiębiorczość@pokolenie.org.pl
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 Dzień skutecznego doręczenia informacji przez Beneficjenta, kandydatowi/uczestnikowi 

projektu – za dzień skutecznego doręczenia uznaje się: 

- w przypadku odbioru osobistego lub przez pełnomocnika w przypadku ustanowienia 
pełnomocnika zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego – datę odbioru potwierdzoną 
podpisem uczestnika projektu lub pełnomocnika,  
 
- w przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016, poz.1113 ) – 
datę wskazaną na zwrotnym potwierdzeniu odbioru (dostarczonemu zgodnie z 
postanowieniami art. 42-44 Kodeksu Postępowania Administracyjnego),  
 
- w przypadku poczty elektronicznej (jeśli Uczestnik/czka projektu udostępnił Beneficjentowi 
adres e-mail) - datę potwierdzenia odbioru wiadomości elektronicznej (e-mail),  
 
w zależności, która z powyższych dat jest wcześniejsza.  
 

 Złożenie formularza w terminie – oznacza złożenie dokumentów rekrutacyjnych  
w wyznaczonym terminie naboru zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji.  

W przypadku osobistego złożenia dokumentów 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.  

 Podstrona internetowa projektu – strona internetowa projektu, do której odesłanie 
zamieszczone jest na stronie  www.pokolenie.org.pl, na której umieszczane będą informacje 
dotyczące projektu; 

 Biuro projektu – oznacza miejsce, w którym realizowany jest projekt przez zespół 
projektowy, biuro projektu znajduje się w Katowicach, ul. Drzymały 9/4, tel. 32/ 251 13 80; 

 

§ 2 Informacje ogólne o projekcie 

1. Regulamin rekrutacji określa proces rekrutacji Uczestników do projektu „Przedsiębiorczość bez 

barier”. 

2. Celem projektu jest udzielenie wsparcia merytorycznego oraz finansowego, w zakresie zakładania  

i prowadzenia działalności gospodarczej, 15 bezrobotnym lub nieaktywnym zawodowo osobom 

niepełnosprawnym.  

3. Realizacja projektu obejmuje następujące etapy: 

I. ETAP - realizację wsparcia doradczo-szkoleniowego przed założeniem działalności gospodarczej dla 

15 Uczestników projektu. Etap ten obejmuje: 
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a) szkolenia z tematyki: zakładania działalności gospodarczej (8h), finansów małej firmy (16h), technik 

sprzedaży i skutecznego pozyskiwania klientów (16h). Łączna, maksymalna liczba godzin 

szkoleniowych na jednego uczestnika projektu to 40.  

b) doradztwo biznesowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Maksymalna liczba godzin 

przypadająca na uczestnika projektu to 8. 

c) pomoc doradcza oficera dotacyjnego w zakresie opracowania biznes planu. Liczba godzin 

przypadająca na uczestnika projektu to 4. 

Do uczestnictwa w kolejnych etapach projektu mogą przystąpić Uczestnicy projektu, którzy ukończą  

I ETAP (uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć szkoleniowo-doradczych, zgodnie z diagnozą potrzeb 

szkoleniowych). 

II. ETAP - Przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w wysokości 23 129,28 tys. 

zł  dla każdego uczestnika projektu. Maksymalna liczba dotacji – 15.   

III. ETAP - Przyznanie wsparcia pomostowego w postaci usług doradztwa biznesowego w zakresie 

efektywnego wykorzystania dotacji dla 15 Beneficjentów Pomocy. Maksymalna liczba godzin 

przypadająca na uczestnika projektu to 10.  

IV. ETAP - Przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego w wysokości 1 750,00 

zł miesięcznie przez okres 6 do 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej dla 

każdego uczestnika projektu.  

6. W ramach projektu jego uczestnikom zostanie zapewniona asysta opiekuna osoby 

niepełnosprawnej.  

Do zadań opiekuna osoby niepełnosprawnej będzie należeć: 

- bieżąca pomoc podczas korzystania ze wsparcia szkoleniowo-doradczego, 

- rozwiązywanie problemów i niejasności związanych z uczestnictwem w projekcie, 

- monitorowanie i nadzór przebiegu wsparcia, w tym motywowanie i mobilizowanie uczestników 
projektu do czynnego udziału w projekcie. 

Asysta Opiekuna dostępna będzie w okresie udzielania wsparcia przed rozpoczęciem działalności 

gospodarczej. 

Maksymalna liczba godzin asysty opiekuna przypadająca na każdego uczestnika projektu to 8. 

Opiekun posiada doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, stosowane kwalifikacje  

i wiedzę adekwatną do udzielanego w ramach projektu wsparcia. 

7. Uczestnikom projektu na etapie wsparcia szkoleniowego przed rozpoczęciem działalności,  

przysługują materiały szkoleniowe na zajęcia, catering oraz zwrot kosztów przejazdu. 
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§ 3 Warunki uczestnictwa w Projekcie 

1. Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby niepełnosprawne, którą są bezrobotne lub 
nieaktywne zawodowo, i które jednocześnie:  

a) ukończyły 30 rok życia (od dnia 30 urodzin);  
b) zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 25) na terenie miast powiatów: Chorzów, 

Jaworzno, Katowice, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Mysłowice, Ruda Śląska;  
c) zamierzają zarejestrować nową działalność gospodarczą na terenie woj. śląskiego. 

2. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu grupę docelową stanowić będzie 15 
niepełnosprawnych osób bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo, w tym 8 kobiet i 7 mężczyzn.  

3. W ramach Projektu możliwe jest założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki 
cywilnej, jawnej lub partnerskiej, przy czym założenie spółki możliwe jest tylko między 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. 

4. W procesie rekrutacji zachowana zostanie zasada równości szans i niedyskryminacji  oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz 
obowiązującymi wytycznymi programowymi. 

5. Każdy Kandydat/ka musi zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz jest zobowiązany do 
potwierdzenia tego faktu w formularzu rekrutacyjnym.  

6. 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. Kryterium kwalifikowalności weryfikowane będzie 
również przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia (tj. planowany termin – styczeń/luty 2017r.).  
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. 
 
7. 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.  
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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. 
 

§ 4 Wykluczenia z udziału w Projekcie 

Do Projektu NIE może przystąpić osoba, która:  

1. nie kwalifikuje się do grupy docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie projektu, tzn. nie 
spełnia kryteriów, o których mowa w § 3pkt 1 niniejszego Regulaminu;  

2. posiadała zarejestrowaną działalność gospodarczą (tj. wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej), była zarejestrowana jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym 
lub prowadziła działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności 
adwokackiej, komorniczej), w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu;  

Aby osoba kwalifikowała się do udziału w projekcie, musi spełniać niniejsze kryterium na dzień 
przystąpienia do projektu (zgodnie z harmonogramem termin udzielenia pierwszej formy wsparcia 
przewidziano na – styczeń/luty 2017r.). 

3. zawiesiła prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;  

4. równolegle korzysta z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, 
PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie wydatków związanych z podjęciem 
oraz prowadzeniem działalności gospodarczej  

5. była zatrudniona w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat u Beneficjenta lub 
wykonawcy (o ile jest już znany) w ramach projektu, a także osoba, którą łączy lub łączył z 
Beneficjentem/wykonawcą, lub pracownikiem Beneficjenta/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.  

Wyłączenie dotyczy również wszystkich osób upoważnionych do składania wiążących oświadczeń 
woli w imieniu Beneficjenta lub wykonawcy. 
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6. była karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia  
6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystająca z pełni praw publicznych i nieposiadająca pełnej 
zdolności do czynności prawnych;  

7. posiada na dzień przystąpienia do projektu nieuregulowane w terminie zobowiązania 
cywilnoprawne;  

8. w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych korzystała z 
pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby 
równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze 
transportu drogowego towarów – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według 
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy;  

9. karana, posiadająca zakaz dostępu do 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);  

10. na której ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej 
pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;  

11. otrzymała dofinansowanie z innych źródeł na pokrycie tych samych kosztów kwalifikowanych;  

12. planuje 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 mini mis (zał. nr 5 do Regulaminu);   

13. nie wyraziła zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nie zaakceptowała regulaminu 
rekrutacji.  

§ 5 Dokumenty rekrutacyjne i ich doręczenie 

1. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zobligowane są do wypełnienia i złożenia w Biurze 
Projektu następujących dokumentów:  

a. Formularz rekrutacyjny (z czytelnie podpisanymi oświadczeniami w części III) stanowiący załącznik 
nr 1 do Regulaminu.  

b. W przypadku osób bezrobotnych: aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy 
potwierdzające status bezrobotnego (w przypadku osób zarejestrowanych) lub oświadczenie (w 
przypadku osób nie zarejestrowanych w urzędzie pracy). W przypadku osób nieaktywnych zawodowo 
składane jest oświadczenie. 

c.  Oświadczenie o niepełnosprawności. Do wglądu w Biurze Projektu należy udostępnić orzeczenie o 
niepełnosprawności (okazywane podczas rozmowy rekrutacyjnej z doradcą). 

2. Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony w formie elektronicznej bądź odręcznie 
drukowanymi literami. Wszystkie pola powinny być wypełnione w języku polskim.  
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3. Sugeruje się nie pozostawianie pustych pól. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy Kandydata/Kandydatki 
należy umieścić w niej zapis „nie dotyczy”.  

4. Wypełniając Formularz rekrutacyjny Kandydat/Kandydatka podaje wyłącznie dane zgodne ze 
stanem faktycznym.  

5. Każda strona formularza rekrutacyjnego powinna być zaparafowana, a sam formularz podpisany 
czytelnie i własnoręcznie przez Kandydata/Kandydatkę.  

6. Formularz rekrutacyjny powinien być trwale spięty w sposób uniemożliwiający jego przypadkową 
dekompletację.  

7. Aktualne dokumenty rekrutacyjne dostępne będą na stronie internetowej Beneficjenta, w siedzibie 
oraz w Biurze Projektu w godzinach jego otwarcia.  

8. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji przez 
kandydata/uczestnika projektu Beneficjentowi, wskazaną w §1. 

 9. Dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej wg 
poniższego wzoru:  

Imię i nazwisko  
Adres Kandydata/Kandydatki  
Dokumenty rekrutacyjne  
Projekt „Przedsiębiorczość bez barier”  
 

10. Nie można przesyłać dokumentów rekrutacyjnych faksem lub skanem.  

11. Złożenie dokumentów powinno być zgodne z definicją złożenia dokumentów w terminie, 
wskazaną w §1.  

12. Po złożeniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych osobiście, każdy Kandydat/Kandydatka 
otrzyma pisemne potwierdzenie ich złożenia.  

13. W przypadku osób niepełnosprawnych możliwe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych 
poprzez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego.  

14. Wszelkie dokumenty składane przez Kandydata/kę będące kopią muszą być opatrzone klauzulą 
„za zgodność z oryginałem”, datą oraz czytelnym, własnoręcznym podpisem Kandydata/ki.  

15. Dodatkowe załączniki nie wymagane w procesie rekrutacyjnym, a dołączane do dokumentacji 
rekrutacyjnej nie będą miały wpływu na końcowy wynik oceny.  

16. W trakcie całego naboru (uwzględniając ewentualne przedłużenie naboru) możliwe jest złożenie 
wyłącznie jednego Formularza rekrutacyjnego przez jednego Kandydata/Kandydatkę. Jeśli złożonych 
zostanie kilka formularzy rozpatrywany będzie wyłącznie ten, który złożony został jako pierwszy. 
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Jednak w przypadku, gdy Kandydat/Kandydatka wycofa złożony Formularz rekrutacyjny ma 
możliwość złożenia kolejnego Formularza rekrutacyjnego w terminie naboru.  

17. Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane w terminie naboru wskazanym na podstronie 
internetowej projektu www.pokolenie.org.pl/przedsiebiorczosc 

18. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub wznowienia okresu naboru dokumentów 
rekrutacyjnych w sytuacji nieskompletowania wymaganej liczby 15 uczestników, w tym 8 kobiet i 7 
mężczyzn. 

W przypadku nie zebrania grupy wymaganej liczby 8 kobiet lub 7 mężczyzn, Beneficjent może 
wydłużyć lub wznowić okres naboru dokumentów rekrutacyjnych tylko dla określonej grupy. 

O fakcie tym poinformuje na podstronie internetowej projektu oraz na tablicy ogłoszeń w biurze 
projektu. 

19. Formularze złożone przed i po wymaganym terminie będą odrzucane.  

20. 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 przechowywane zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu. Dostęp do 
w/w dokumentów będzie ograniczony tylko do uprawnionego personelu zarządzającego Projektem, 
członków Komisji Rekrutacyjnej oraz organów uprawnionych do dokonywania kontroli  
 

§ 6 Nabór i ocena kandydatów 

1. Ocena kandydatów dokonywana jest przez członków Komisji Rekrutacyjnej w składzie minimum  

4-osobowym (w tym dwóch doradców zawodowych oraz dwóch członków personelu projektu).  

Na czele prac komisji stoi jej Przewodniczący. 
 

2. Członkowie Komisji rekrutacyjnej posiadają stosowną wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i 

samozatrudnienia oraz cechuje ich co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze 

przedsiębiorczości, weryfikowane na podstawie przedłożonych Beneficjentowi dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje. 
 

3. Beneficjent informuje Kandydata na uczestnika projektu o przyjętych kryteriach kwalifikacji do 

udziału w projekcie, a Kandydat potwierdza zapoznanie się z kryteriami oraz Regulaminem Rekrutacji 

poprzez podpisanie oświadczenia (oświadczenie to jest częścią Formularza Rekrutacyjnego).   

 

4. Kryteria oceny obowiązujące w procesie rekrutacji: 

- merytoryczna ocena formularza rekrutacyjnego – ocena części II formularza, możliwa maksymalna 

liczba punktów do zdobycia – 60, co stanowi 30% ogólnej punktacji procesu rekrutacji; 

http://www.pokolenie.org.pl/przedsiebiorczosc
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- test psychologiczny – maksymalna liczba punktów do zdobycia – 70, co stanowi 35% ogólnej 

punktacji procesu rekrutacji; 

- rozmowa kwalifikacyjna - maksymalna liczba punktów do zdobycia – 70, co stanowi 35% ogólnej 

punktacji procesu rekrutacji. 

I. Ocena formalna 

1. Ocena formalna obejmuje sprawdzenie złożonych dokumentów rekrutacyjnych tj.: 

 czy dokumenty zostały złożone w określonym terminie;  
 czy dokumenty są zgodne z wymaganymi wzorami; 
 czy formularz rekrutacyjny zawiera wszystkie wymagane załączniki i dokumenty; 
 czy formularz rekrutacyjny nie zawiera pustych pól; 
 czy formularz rekrutacyjny został podpisany we wszystkich wymaganych miejscach; 
 czy potencjalny uczestnik projektu spełnia kryteria uczestnictwa w projekcie, o których mowa 

w § 3 i 4 niniejszego Regulaminu. 
2. Oceny formalnej złożonego Formularza dokonuje dwóch losowo wybranych członków Komisji 

Rekrutacyjnej. 

3. Każdy Kandydat/ka, który przedłoży dokumenty rekrutacyjne, otrzyma numer identyfikacyjny 
Kandydata/ki. Wszelkie informacje na temat procesu rekrutacji publikowane na stronie 
internetowej projektu będą identyfikowane z Kandydatem/ką wyłącznie za pośrednictwem 
tego numeru. 

4. Brak kwalifikowalności do udziału w Projekcie (z zastrzeżeniem zapisów dotyczących 
kwalifikowalności warunkowej, o której mowa w §3 pkt 6) oraz złożenie formularza poza 
terminem naboru, tj. zarówno przed jak i po terminie naboru, wykluczają Kandydata/kę  
z dalszego procesu rekrutacji.  

5. Osoby, których Formularze nie zawierają wymaganych załączników lub posiadają braki 
formalne m.in. brak podpisu, pozostawione puste pola, formularz niezgodny ze wzorem, 
będą w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia oceny formalnej Formularzy wezwane do 
ich uzupełnienia za pośrednictwem korespondencji elektronicznej (e-mail), telefonicznie lub 
w przypadku braku potwierdzenia przez potencjalnego uczestnika projektu otrzymania 
informacji o brakach – drogą pocztową.  

6. Korekcie formalnej nie podlegają złożone oświadczenia, wyjątek stanowi korekta, która nie 
ma wpływu na treść merytoryczną oświadczenia np. brak podpisu oraz oczywiste błędy 
pisarskie. 

7. Potencjalny uczestnik projektu zobowiązany jest do naniesienia poprawek/uzupełnienia 
złożonych dokumentów, a nie ponownego złożenia kompletu wymaganych dokumentów. 

8. Korekta błędów formalnych możliwa jest w terminie do 3 dni roboczych od momentu 
otrzymania wezwania, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia. 
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9. Osoba, której zgłoszenie zostanie odrzucone po kolejnej ocenie z przyczyn formalnych,  
nie będzie miała możliwości ponownego uzupełnienia braków formalnych w Formularzu 
rekrutacyjnym, ani odwołania się od tej decyzji.  

W przypadku uzupełnień dot. Części II Formularza Rekrutacyjnego (np. niepełny formularz, 

nieuzupełnione pola) nie ma możliwości wzięcia pod uwagę przy ocenie merytorycznej 

dokonanych przez Kandydata uzupełnień merytorycznych tej części. 

10. Ocena formalna Formularza rekrutacyjnego dokonywana jest przy pomocy Karty oceny 
formalno - merytorycznej formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu) i nie ma od niej możliwości odwołania. 

11. Formularz rekrutacyjny, który przejdzie ocenę formalną będzie podlegał dalszej ocenie 
merytorycznej przez dwóch losowo wybranych członków Komisji Rekrutacyjnej. 

 

II. Ocena merytoryczna 

Ocena merytoryczna przeprowadzona zostanie w 2 etapach: pierwszym jest ocena pomysłu na 
biznes zawartego w formularzu rekrutacyjnym, drugim rozmowa kwalifikacyjna z doradcą 
zawodowym oraz test psychologiczny.  

Pierwszy etap oceny merytorycznej 

1. Po pozytywnej ocenie formalnej, dokumenty aplikacyjne Kandydatów ubiegających się o 
udział w Projekcie przekazywane są do oceny merytorycznej. 

2. Ocena merytoryczna złożonego formularza rekrutacyjnego dokonywana jest pod kątem 
następujących kryteriów: 
 

I. OPIS POMYSŁU 

Pomysł na firmę oraz szanse jej przetrwania – maksymalna liczba punktów: 20 

- Opis planowanego przedsięwzięcia : maksymalnie 6 pkt.  

- Opis klientów/odbiorców, produktów/usług oraz konkurencji : maksymalnie 6 pkt. 

- Realność przedsięwzięcia : maksymalnie 8 pkt. 

 

II. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

Powiązanie doświadczenia zawodowego i kwalifikacji z profilem działalności – maksymalna 

liczba punktów: 15.  

- Spójność wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego wnioskodawcy z planowanym 

przedsięwzięciem. Powiązanie pozostałego doświadczenia z profilem działalności: 

maksymalnie 5 pkt. 

- Spójność dodatkowych kwalifikacji i  umiejętności w odniesieniu do planowanej 

działalności gospodarczej. Powiązanie pozostałych kwalifikacji z profilem działalności 

maksymalnie 5 pkt. 
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- Uzasadnienie wyboru rodzaju działalności gospodarczej maksymalnie 5 pkt. 

 

III. PLANOWANE KOSZTY INWESTYCJI 

Adekwatność wsparcia do potrzeb Kandydata – maksymalna liczba punktów: 25. 

- Ocena adekwatności  wydatków w odniesieniu do planowanego profilu działalności 

gospodarczej: maksymalnie 10 pkt.  

- Ocena zasadności i racjonalności poziomu wydatków w ramach inwestycji: maksymalnie 

10 pkt. 

- Posiadane zasoby techniczne (w tym lokalowe)/ewentualnie finansowe (należy uzasadnić 

potrzebę lub jej brak co do zaangażowania wkładu własnego w planowaną działalność 

gospodarczą): maksymalnie 5 pkt. 

 

3. Każdy formularz rekrutacyjny jest weryfikowany przez losowo przez dwóch wybranych 
członków Komisji Rekrutacyjnej. Każdemu wnioskowi przyznaje się odpowiednią liczbę 
punktów, zgodnie z w/w kryteriami merytorycznymi. Następnie przyznane punkty odnośnie 
każdego z kryteriów mnożone są przez wskaźnik wagowy ustalony przy poszczególnych 
kryteriach zgodnie z Kartą oceny formalno-merytorycznej formularza rekrutacyjnego - etap I 
(załącznik 2 do niniejszego Regulaminu). W przypadku rozbieżności w ocenie powyżej 25 pkt.  
Przewodniczący Komisji przekazuje wniosek do weryfikacji trzeciemu członkowi Komisji 
Rekrutacyjnej wybranemu losowo, którego ocena jest ostateczna i wiążąca. 

4. Projektodawca nie dopuszcza  dokonania przez Kandydata/kę uzupełnień/korekt  Formularza 
rekrutacyjnego w część II (Opis planowanej działalności gospodarczej) na etapie oceny 
merytorycznej. 

5. W wyniku oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego, Kandydat ubiegający się o udział  
w projekcie może otrzymać maksymalnie 60 pkt. 

a) aby uzyskać weryfikację pozytywną złożonych dokumentów, łącznie Kandydat powinien 
spełnić wymóg otrzymania minimum 50% ogólnej możliwej do zdobycia liczby punktów. 

b) o liczbie punktów decyduje średnia arytmetyczna ocen dwóch członków Komisji 
Rekrutacyjnej. 

6. Dokumenty Kandydatów ubiegających się o udział w projekcie, które nie spełnią w/w 
wymagań uzyskują weryfikację negatywną. 

7. Po dokonaniu oceny merytorycznej wszystkich złożonych formularzy rekrutacyjnych przez 
członków Komisji Rekrutacyjnej sporządzany jest protokół. 

8. Najpóźniej w terminie 5 dni roboczych po sporządzeniu protokołu, wyniki punktowe I etapu 
rekrutacji zostaną przekazane Kandydatom. O wynikach przeprowadzonej oceny 
merytorycznej potencjalni uczestnicy projektu zostaną poinformowani za pośrednictwem 
strony internetowej projektu z poszanowaniem postanowień przepisów dotyczących ochrony 
danych osobowych (z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 922) oraz pisemnie za 
pośrednictwem korespondencji elektronicznej (e-mail) za potwierdzeniem odbioru, 
telefonicznie lub w przypadku braku potwierdzenia otrzymania informacji o wynikach od 
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potencjalnego uczestnika projektu – za pośrednictwem Poczty Polskiej. Uczestnicy otrzymają 
skan/kserokopie kart oceny merytorycznej.  

9. Od wyniku oceny merytorycznej Formularza Kandydatowi przysługuje możliwość złożenia 
odwołania.  

10. W terminie 3 dni roboczych od skutecznego doręczenia informacji o decyzji Komisji 
rekrutacyjnej, Kandydat/ka może wnieść odwołanie od wyniku oceny formularza 
rekrutacyjnego. Sugeruje się osobiste doręczenie odwołania, co usprawni proces ponownej 
oceny. 

11. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.  
12. Dokumenty należy złożyć zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji przez 

kandydata/uczestnika projektu Beneficjentowi projektu opisaną w § 1.  
13. W odwołaniu Kandydat/ka powinien wskazać konkretne zapisy w Karcie Oceny, z którymi się 

nie zgadza.  
14. Ponowna ocena dokonywana jest przez jednego członków Komisji Rekrutacyjnej, który nie 

dokonywał pierwotnej oceny formularza.  
15. Wynik otrzymany podczas ponownej oceny merytorycznej Formularza ma charakter ostateczny, 

od którego Kandydatowi nie przysługują środki odwoławcze. 
16. Ponowna ocena nie może powodować pogorszenia sytuacji Kandydata/ki. W związku z tym, w 

przypadku, gdy wynik drugiej oceny jest mniej korzystny, niż uzyskany podczas oceny 
pierwotnej, pod uwagę będzie brana pierwsza ocena 

 

Drugi etap oceny merytorycznej 

1. Do drugiego etapu oceny merytorycznej dopuszczonych zostanie maksymalnie 40 
Kandydatów (w tym minimum 55% osób to kobiety), którzy uzyskali najwyższe oceny w 
pierwszym etapie procesu rekrutacji.  

2. O terminie i miejscu przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych Kandydaci ubiegający się o 
udział w projekcie, zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej za 
potwierdzeniem odbioru lub w formie telefonicznej. 

3. Przed rozmową z doradcą zawodowym każdy z kandydatów wypełni test psychologiczny, 
który będzie badał czynniki psychologiczne kształtujące indywidualną motywację i 
preferencje wobec planowanej działalności gospodarczej.  

4. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w teście psychologicznym to 70 pkt.  
5. Rozmowę kwalifikacyjną z każdym z kandydatów przeprowadzi doradca zawodowy.  
6. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu weryfikację umiejętności i kompetencji Kandydatów oraz 

danych zawartych w Formularzu rekrutacyjnym część II dotyczącym kwestii planowanej 
działalności gospodarczej.  

7. Ocena w trakcie rozmowy dokonywana będzie w następujących zakresach:  
- chcieć (ocena motywacji, determinacji, postawy wobec aktywności zawodowej);  
- móc (ocena predyspozycji, zasobów, ograniczeń wewnętrznych, a także rynkowych 
szans na powodzenie pomysłu);  
- umieć (ocena kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia, wykształcenia) 
Wzór Karty oceny rozmowy kwalifikacyjnej stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu 
rekrutacji.  
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Łączna liczba możliwych do uzyskania w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej punktów to 70. 
8. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej nastąpi przydzielenie kandydata do właściwej kategorii 

szkoleniowo-doradczej, zgodnie z Formularzem diagnozy potrzeb doradczo-szkoleniowych 
stanowiącym Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji. 

9. W celu określenia charakteru i intensywności wsparcia doradczo-szkoleniowego, którego 
wymagać będzie każdy z uczestników projektu, każdy z Kandydatów przyporządkowany 
zostanie do jednej z trzech kategorii: 
a) podstawowa – dla osób, które nie posiadają żadnej wiedzy z zakresu prowadzenia firmy 
(szkolenia w wymiarze minimalnym 40 godzin z zakresu zakładania i prowadzenia firmy  
+ minimalnie 8 godzin indywidualnych usług doradczych)  
b) średniozaawansowana – dla osób, które posiadają wiedzę ogólną, teoretyczną z zakresu 
prowadzenia firmy (szkolenia w wymiarze minimalnym 24 godzin z zakresu zakładania  

i prowadzenia firmy + minimalnie 6 godzin indywidualnych usług doradczych) 
c) zaawansowana – dla osób, które posiadają praktyczne doświadczenia w prowadzeniu firmy  
i wiedzę z zakresu przedsiębiorczości: 
 - prowadziły własną działalność gospodarczą i/lub, 
 - były wspólnikami/udziałowcami w dowolnej spółce i/lub, 
 - były osobami współpracującymi  i posiadają wiedzę z zakresu prowadzenia firmy 
(minimum 6 godzin indywidualnych usług doradczych) 

10. Po zakończonej rozmowie doradca zawodowy sporządza notatkę jako udokumentowanie 
przeprowadzonej rozmowy, którą podpisuje doradca oraz Kandydat/ka. 

11. Doradca zawodowy będzie dysponował Kartą oceny rozmowy kwalifikacyjnej dla każdego z 
Kandydatów z osobna. Na podstawie Karty oceny zostanie przyznana punktacja za spełnienie 
określonych kryteriów wraz z uzasadnieniem. 

12. Na podstawie testu psychologicznego oraz rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat może otrzymać 
łącznie maksymalnie 140 pkt. (tj. 70 punktów z testu oraz 70 punktów z rozmowy).  

13. Po zakończeniu etapu testów i rozmów kwalifikacyjnych Komisja Rekrutacyjna sporządza 
protokół z przeprowadzonych działań. 

14. Najpóźniej w terminie 5 dni roboczych po sporządzeniu protokołu, o wyniku punktowym II 
etapu rekrutacji (tj. testu psychologicznego oraz rozmowy kwalifikacyjnej) Projektodawca 
poinformuje Kandydatów. 

15. Od wyników II etapu oceny Kandydatowi nie przysługuje odwołanie. Ocena ta ma charakter 
ostateczny.  

16. Po zakończeniu II etapu rekrutacji Komisja Rekrutacyjna przygotuje 2 listy rankingowe 
Kandydatów w podziale na płeć, uszeregowane wg malejącej liczby punktów. 

17. Każda Lista rankingowa podlega publikacji na stronie projektu: 
www.pokolenie.org.pl/przedsiebiorczosc oraz będzie dostępna na tablicy ogłoszeń w Biurze 
Projektu wraz z poszanowaniem postanowień przepisów dotyczących ochrony danych 
osobowych (z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 922).  

18. Na podstawie opublikowanych List rankingowych zostanie wyłonionych 15 Uczestników 
projektu: 
a) 8 kobiet i 7 mężczyzn, 
b) w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej Kandydatów, 

znajdujących się na ostatnim miejscu odpowiedniej listy, zakwalifikowana zostanie 

http://www.pokolenie.org.pl/przedsiebiorczosc
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osoba, która otrzymała wyższą liczbę punktów w kategorii I. Opis pomysłu: Opis  
planowanego przedsięwzięcia w Formularzu rekrutacyjnym (część II), 

c) w przypadku rezygnacji któregokolwiek z Kandydatów do kolejnego etapu kwalifikuje się 
następna osoba z listy rankingowej, zgodnie z parytetem płci. 

19. Każdy z Kandydatów otrzyma powiadomienie w formie pisemnej o ostatecznych wynikach 
rekrutacji, które zawierać będzie szczegółowe uzasadnienie wraz z uzyskanym wynikiem 
punktowym będącym sumą punktów z poszczególnych etapów, dołączone będą kopie kart 
oceny testu psychologicznego, kopie kart rozmowy kwalifikacyjnej z zachowaniem zasad 
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

20. Ponadto zakwalifikowani Uczestnicy projektu otrzymają informację w formie elektronicznej 
lub telefonicznie. Zakwalifikowanie uczestnicy są zobowiązaniu do potwierdzenia swojego 
uczestnictwa w terminie 3 dni roboczych od daty skutecznego doręczenia/odbioru informacji 
w tej sprawie. 

21. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do projektu, ale w wyniku procesu rekrutacji 
otrzymały ocenę pozytywną zostaną umieszczone na liście rezerwowej, zgodnie z parytetem 
płci.  

22. W przypadku skreślenia, rezygnacji uczestnika projektu przed rozpoczęciem wsparcia 
szkoleniowego i doradczego lub niepodjęcia uczestnictwa w ramach tego wsparcia, miejsce 
takiego uczestnika projektu zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej, a w razie braku jej 
zgody (udzielonej w terminie do 3 dni roboczych), kolejna osoba z listy rezerwowej, zgodnie z 
parytetem płci. 

23. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie powinny zapoznać się z przewidzianymi 
formami wsparcia w ramach projektu oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych 
na rozwój przedsiębiorczości projektu „Przedsiębiorczość bez barier”, który będzie 
zamieszczony na stronie internetowej projektu jeszcze przed zakończeniem procesu 
rekrutacji. 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu rekrutacji, należy do Beneficjenta. 
2. Regulamin może ulec zmianie, po uprzedniej akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą, w sytuacji 
zmiany dokumentów programowych. Zmiana Regulaminu odbywać się będzie poprzez jego 
publikację na stronie internetowej projektu. 
3. Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy o 
dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.  
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3 Uczestniczkom projektu nie przysługują żadne roszczenia 
wobec Beneficjenta.  
5. 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. Wszelkie sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane na podstawie 
dokumentów programowych, w oparciu o które realizowany jest projekt. 
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7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą i 
obowiązuje do końca realizacji projektu. 
 

 

 

 

Załączniki do regulaminu: 

Załącznik nr 1: Formularz rekrutacyjny 

Załącznik nr 2: Karta oceny formalno-merytorycznej Formularza rekrutacyjnego 

Załącznik nr 3: Kwestionariusz rozmowy kwalifikacyjnej 

Załącznik nr 4: Formularz diagnozy potrzeb doradczo-szkoleniowych 

Załącznik nr 5: Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia 

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 


