Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Własna firma szansą na pracę”
w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dla
poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia
dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy

Definicje pojęć stosowanych w regulaminie:
1.

Beneficjent (Operator) - podmiot realizujący projekt na podstawie umowy o dofinansowanie, w ramach

Działania 7.3. RPO WSL 2014-2020 - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) z siedzibą w Warszawie.
2.

Biznesplan – plan biznesowy, dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego. Jego

elementami są m.in. analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT.
3.

Biuro Projektu – miejsce realizacji merytorycznej i finansowej projektu (siedziba: Katowice, ul. Mariacka 1,

tel. 032 253 84 09, strona internetowa: www.okst.pl.) w którym udzielane są informacje nt. Projektu oraz możliwe jest
pobranie formularzy i regulaminów obowiązujących w Projekcie. Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30. Godziny i dni pracy Biura mogą ulec zmianie, informacja o tym pojawi się na stronie Projektu.
4.

Dokumenty rekrutacyjne – formularz rekrutacyjny Uczestników/Uczestniczek Projektu wraz ze wszystkimi

wymaganymi załącznikami to wymagane dokumenty w trakcie procesu rekrutacji do Projektu.
5.

Doradca zawodowy - osoba doradzająca Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przed rozpoczęciem

działalności gospodarczej. W trakcie rozmowy rekrutacyjnej doradca zawodowy dokona weryfikacji predyspozycji
Kandydata/tki do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz określi w której kategorii
szkoleniowo-doradczej Kandydat/tka weźmie udział. Po uruchomieniu działalności gospodarczej doradca udziela
wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego w celu udzielenia UP pomocy w efektywnym wykorzystaniu dotacji.
6.

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. z 2015 poz. 584.). Dla potrzeb niniejszego Regulaminu oraz 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 oraz Poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia przez
prowadzenie działalności gospodarczej rozumie się także udział w spółkach cywilnych, jawnych oraz partnerskich.
W ramach projektu możliwe jest uruchomienie wyłącznie nowej działalności 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.
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7.

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
(planowany termin realizacji- styczeń 2017 r.).
8.

Dzień roboczy – należy przez to rozumieć dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni

ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4 poz.
289, z późn. zm.).
9.

Dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej - na potrzeby niniejszego Regulaminu oraz 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” za dzień rozpoczęcia
działalności gospodarczej uznaje się dzień wskazany jako data rozpoczęcia działalności we wpisie do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub datę zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
10.

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

skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi uznaje się:
a) w przypadku doręczenia osobistego – datę pisemnego potwierdzenia przez pracownika Biura Projektu;
b) w przypadku przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. –
Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 ze zm.) - datę nadania
c) w przypadku przesyłki za pośrednictwem firm kurierskich – datę wpływu do Biura Projektu,
d) w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym; weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres firma@okst.pl – datę poświadczenia odbioru
w drodze elektronicznej;
e) przez pełnomocnika – w przypadku ustanowienia pełnomocnika do składania dokumentów – datę odbioru
osobistego potwierdzoną podpisem pracownika Biura Projektu,
w zależności, która z dat wskazanych w pkt. od a) do e) jest wcześniejsza.
11.

Dzień skutecznego doręczenia kandydatowi/uczestnikowi projektu informacji – za dzień skutecznego

doręczenia uznaje się:
a)

w przypadku odbioru osobistego – datę odbioru osobistego potwierdzoną podpisem kandydata/UP lub
pełnomocnika. Każda osoba biorąca udział w rekrutacji może ustanowić swojego pełnomocnika, zgodnie
z zapisami Kodeksu Cywilnego, do wykonywania czynności wynikających z ubiegania się o udział w projekcie
(nie dotyczy udziału w rozmowach kwalifikacyjnych);

b)

w przypadku przesyłki za pośrednictwem operatora w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo
pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 ze zm.) – datę wskazaną na zwrotnym potwierdzeniu
odbioru (dostarczonemu zgodnie z postanowieniami art. 42-44 Kodeksu Postępowania Administracyjnego);

c) w drodze 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 pkt. od a) do c) jest wcześniejsza;
12.

Formularz rekrutacyjny – dokument składany wraz z wymaganymi załącznikami w procesie rekrutacji przez

osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
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13.

IP RPO WSL - Instytucja Pośrednicząca - podmiot odpowiedzialny za wdrażanie priorytetu VII Regionalny rynek

pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 - jest to Wojewódzki
Urząd Pracy w Katowicach.
14.

Kandydat/ka – osoba fizyczna zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą, zgłaszająca chęć udziału

w Projekcie. Kandydat/ka, po zakwalifikowaniu się do projektu i podpisaniu umowy o wsparcie szkoleniowo-doradcze
staje się Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu (UP).
15.

Komisja Rekrutacyjna (KR) - Komisja dokonująca selekcji i rekrutacji Uczestników/Uczestniczek Projektu

(3 członków KR).
16.

Koordynator projektu/Menadżer projektu – osoba wskazana przez Beneficjenta, która odpowiada za

realizację Projektu.
17.

Kurs/szkolenie zawodowe - szkolenia i kursy dla UP, których potrzeba realizacji została zdiagnozowana na

etapie rekrutacji, podczas rozmowy z doradcą zawodowym.
18.

Osoba bezrobotna – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące

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.
19.

Osoba długotrwale bezrobotna - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy

(>12 miesięcy).
20.

Osoba nieaktywna zawodowo/osoba bierna zawodowo - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły

roboczej (nie pracuje i nie jest bezrobotna). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny
bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.
21.

Pomoc de minimis - to szczególna kategoria wsparcia udzielanego przez państwo przedsiębiorcy. Uznaje się, że

ze względu na swą małą wartość nie powoduje ona zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. W związku
z powyższym, nie stanowi ona de facto pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, a w konsekwencji nie
podlega obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej. Zasady udzielania pomocy de minimis określają 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). Łączna wartość pomocy de minimis dla
jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro w okresie 3 lat podatkowych,
a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tys.
euro. Nie można łączyć pomocy de minimis, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z pomocą o innym
przeznaczeniu (np. pomocą regionalną), jeśli doprowadziłoby to do przekroczenia dopuszczalnej intensywności tej
pomocy. Pomoc de minimis może być udzielana jedynie w formach przejrzystych, czyli takich, w stosunku do których
możliwe jest wcześniejsze dokładne obliczenie ekwiwalentu dotacji brutto bez konieczności przeprowadzania oceny
ryzyka. Zasada de minimis w ramach rozporządzenia KE nr 1407/2013 nie ma zastosowania w odniesieniu m.in. do
przedsiębiorstw zajmujących się produkcją pierwotną produktów rolnych oraz sektora rybołówstwa i akwakultury.
Zasady dopuszczalności pomocy de minimis w sektorze rolnym w odniesieniu do produkcji podstawowej produktów
rolnych określa Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107
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i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE
L 352 z 24.12.2013), natomiast w sektorze rybołówstwa i akwakultury - Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 875/2007
z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis
dla sektora rybołówstwa. Pomoc de minimis nie może być wydatkowana na zakup środków transportu
wykorzystywanych

do

prowadzenia

działalności

w

zakresie

transportu

drogowego

towarów.

Kwestię

przyznawania pomocy w ramach wyłączeń grupowych reguluje Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 r. z dnia 17
czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.6.2014 r. str. 1).
22.

Projekt - Projekt „Własna firma szansą na pracę” realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, na

podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSL.07.03.03-24-0337/15-00, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Katowicach, w ramach Działania 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej.
23.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - jeden z 16 regionalnych

programów operacyjnych, które są wdrażane w latach 2014-2020.
24.

Regulamin – Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Własna firma szansą na pracę” realizowanego

w ramach Działania 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach
RPO WSL 2014-2020.
25.

Strona internetowa Projektu - strona internetowa projektu „Własna firma szansą na pracę”, na której

umieszczane będą szczegółowe informacje dotyczące Projektu, tj. www.firma.okst.pl.
26.

Uczestnik/Uczestniczka Projektu (UP) – bezpośredni/a odbiorca/czyni wsparcia – osoba fizyczna zamierzająca

rozpocząć działalność gospodarczą, zakwalifikowana do udziału w Projekcie, który/a podpisał/a umowę o udzielenie
wsparcia szkoleniowo-doradczego.
27.

Wkład własny Uczestników/Uczestniczek projektu – wkład własny Uczestników/Uczestniczek Projektu

w wysokości min. 10% dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (2 270,00 zł), przeznaczony na zakupy związane
z uruchamianymi działalnościami gospodarczymi, do którego wniesienia zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie
projektu będą zobligowani Uczestnicy/Uczestniczki projektu. Wkład własny musi zostać poniesiony w okresie
wydatkowania wsparcia finansowego i podlega rozliczeniu przez FRDL.
28.

Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja) - wsparcie kapitałowe dla nowo

powstałego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą udzielane do wysokości 22 700,00 PLN na
Uczestnika/Uczestniczkę Projektu.
29.

Wsparcie pomostowe podstawowe – wsparcie udzielane Uczestnikom/Uczestniczkom projektu w okresie do

6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe którego
maksymalna wysokość nie może przekroczyć równowartości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień
wypłacenia dotacji i jednocześnie kwoty przewidzianej w projekcie, tj. w kwocie nie większej niż 1750,00 zł za każdy
miesiąc jej prowadzenia, połączone z doradztwem i pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób,
które rozpoczęły działalność w ramach Projektu).
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30.

Wsparcie pomostowe przedłużone – wsparcie udzielane po zakończeniu podstawowego wsparcia

pomostowego nie dłużej niż do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe
wsparcie pomostowe, którego maksymalna wysokość nie może przekroczyć równowartości minimalnego
wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji i jednocześnie kwoty przewidzianej w projekcie, tj. nie
większej niż 1750,00 zł, połączone z doradztwem i pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób,
które rozpoczęły działalność w ramach Projektu).
31.

Wsparcie szkoleniowo - doradcze – to usługi szkoleniowe i doradcze udzielane uczestnikom projektu przed

rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz usługi doradcze po rozpoczęciu działalności gospodarczej przez UP.

§1
Podstawy prawne

Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o zapisy aktualnie obowiązujących aktów prawnych, w szczególności:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 z późn. zm.);
2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) Nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L
347 z 20.12.2013, str. 470 z późn. zm.);
3. Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014 r., str. 5);
4. 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);
5. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 26.06.2014, str. 1);
6. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380)
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7. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U.
z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
8. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL), uchwalonego
przez Zarząd Województwa Śląskiego, Uchwałą nr 139/6/V/2014 z dnia 29 grudnia 2014 i zatwierdzonego
decyzją Komisji Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014r. nr CCI 2014PL16M2OP012;
9. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
10. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
11. Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata
2014-2020.
12. Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

§2
Informacje ogólne

1. Projekt „Własna firma szansą na pracę” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, na podstawie
umowy o dofinansowanie nr RPSL.07.03.03-24-0337/15-00, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach,
w ramach Działania 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020.
2. Celem ogólnym Projektu jest uruchomienie na terenie woj. śląskiego do 30 kwietnia 2017 r. działalności gospodarczej
przez 30 osób (13 kobiet i 17 mężczyzn) powyżej 50 r.ż., bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych
w jednym z 11 śląskich powiatów: Bytom, Piekary Śl., Siemianowice Śl., Świętochłowice, będziński, zawierciański,
Sosnowiec, żywiecki, częstochowski, kłobucki i myszkowski, w których sytuacja na rynku pracy jest relatywnie
najtrudniejsza, oraz utrzymanie przez nich przedsiębiorstw przez minimum 12 miesięcy. Celem wsparcia na rzecz
rozwoju przedsiębiorczości jest promowanie postaw przedsiębiorczych oraz wspieranie rozwiązań służących
tworzeniu nowych miejsc pracy w sektorze przedsiębiorczości.
3. W ramach projektu zrealizowane zostaną 3 formy wsparcia: szkolenia i doradztwo przed uruchomieniem działalności
gospodarczej, dotacje na uruchomienie działalności gospodarczych, wsparcie pomostowe szkoleniowo - doradcze
i finansowe przez okres do 6/ do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.
4. Dodatkowo każdy UP ma zagwarantowany udział w szkoleniach zewnętrznych, których potrzeba realizacji została
zdiagnozowana przez doradcę zawodowego podczas Rekrutacji. Kursy/szkolenia zawodowe realizowane będą po
rozpoczęciu działalności gospodarczej przez UP, po złożeniu wniosku dot. ich realizacji.
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5. Uczestnictwo w Projekcie obejmuje wszystkie etapy związane z realizacją niniejszego Projektu, tzn. proces rekrutacji,
korzystania ze wsparcia szkoleniowo-doradczego, wnioskowanie o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe
(szkoleniowo-doradcze i finansowe).
6. Wsparcie może być udzielane wyłącznie w celu rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej zarejestrowanej
w ramach projektu na terenie województwa śląskiego.
7. Projekt jest realizowany w terminie od 1 września 2016 roku do 30 kwietnia 2018 roku.
8. Biuro projektu znajduje się przy ul. Mariackiej 1, 40-014 Katowice. Tel. kontaktowy 32 253 63 77, adres e-mail:
firma@okst.pl. Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku od godziny 8:00-15:30 (w razie potrzeby godziny
pracy Biura Projektu mogą ulec zmianie, informacja o tym fakcie pojawi się na stronie internetowej Projektu).
9. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
z budżetu państwa.
10. Projekt jest realizowany zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach Działania 7.3. Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zgodnie z wytycznymi wg „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” oraz obowiązującymi przepisami prawa w zakresie
wdrażania EFS i RPO WSL.
11. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w Regulaminie należy do
kompetencji Beneficjenta, po zasięgnięciu opinii IP RPO WSL w sprawach tego wymagających.

§3
Kryteria uczestniczenia w Projekcie

1. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 30 osób
(13 kobiet i 17 mężczyzn) spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie, o których mowa w niniejszym paragrafie.
2. Projekt skierowany jest do osób fizycznych, spełniających łącznie następujące warunki:
a)

ukończyły 50 rok życia (osoby, które w chwili przystąpienia do projektu mają ukończony 50 r.ż.);

b) zamieszkują na terenie jednego z 11 powiatów województwa śląskiego: Bytom, Piekary Śl., Siemianowice Śl.,
Świętochłowice, będziński, zawierciański, Sosnowiec, żywiecki, częstochowski, kłobucki i myszkowski,
(w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego);
c)

zamierzają zarejestrować działalność gospodarczą (adres/siedziba zakładu głównego działalności) na terenie
województwa śląskiego;

d) są osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo/biernymi zawodowo;
e)

złożyły dokumenty rekrutacyjne do Projektu w wyznaczonym terminie.

3. Do Projektu nie mogą przystąpić osoby, które:
a)

nie kwalifikują się do grupy wskazanej w §3 ust. 2;

b) posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą, tj. wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu1,
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c)

były zarejestrowane jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność
gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej) w okresie
12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu;1

d) zawiesiły prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających
dzień przystąpienia do projektu;
e) równolegle korzystają 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 bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej;
f)

nie zaakceptowały warunków niniejszego Regulaminu;

g)

podały w Formularzu rekrutacyjnym dane nie odpowiadające stanowi faktycznemu lub nieprawdziwe,

h) były/są karane za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks Karny i/lub nie korzystają z pełni praw publicznych i/lub nie posiadają pełnej zdolności do
czynności prawnych;
i)

były/są karane karą zakazu 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);

j)

posiadają nieuregulowane w terminie zobowiązania cywilnoprawne;

k)

w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych 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 towarów –
równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku
Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,

l)

otrzymały pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowalnych, o które będą się ubiegać
w ramach Projektu;

m) w przypadku otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i/lub wsparcia pomostowego
zawieszą prowadzenie działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności
gospodarczej;
n) nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Projektu, w tym monitoringu
i ewaluacji Projektu i/lub RPO WSL;
o) były zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat u tego Beneficjenta lub wykonawcy (o ile
jest on już znany) w ramach projektu, a także osoby, które łączy lub 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
1

Aby osoba kwalifikowała się do udziału w projekcie, musi spełniać niniejsze kryterium na dzień przystąpienia do projektu (zgodnie
z harmonogramem termin udzielenia pierwszej formy wsparcie przewidziano na styczeń 2017 r. W związku z powyższym na etapie rekrutacji
kryterium może być spełnione warunkowo, jeżeli działalność została wyrejestrowana w okresie od 6-12 miesięcy przed dniem złożenia dokumentów
aplikacyjnych. Na kandydacie ciąży ryzyko niespełnienia tego warunku w przypadku zmian w harmonogramie, zwłaszcza gdy termin udzielania
pierwszej formy wsparcia nastąpi wcześniej niż zakładano. Jednocześnie osoby które wyrejestrowały działalność w okresie ostatnich 6 miesięcy będą
odrzucane bezwarunkowo na etapie oceny formalnej.
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• związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wyłączenie dotyczy również wszystkich osób upoważnionych do składania wiążących oświadczeń woli
w imieniu Beneficjenta lub wykonawcy;
p) 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 7 do
niniejszego regulaminu.
q) na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za
niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.
Ponadto pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu
drogowego towarów przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność zarobkową w zakresie transportu
drogowego towarów.
3. Warunki, o których mowa powyżej kandydujący do uczestnictwa w Projekcie potwierdzają składając odpowiednie
oświadczenia.
4. 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 § 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.
5. 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.
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§4
Ogólne zasady rekrutacji
1. Nabór zgłoszeń do Projektu oraz proces rekrutacji Beneficjent przeprowadzi w biurze projektu w Katowicach,
ul. Mariacka 1.
2. Rozpoczęcie naboru dokumentów zgłoszeniowych zaplanowane zostało na miesiąc listopad 2016 r. Beneficjent
poinformuje o konkretnym terminie przyjmowania dokumentów zgłoszeniowych na stronie internetowej Projektu,
tablicy informacyjnej w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie Beneficjenta oraz w lokalnej prasie o zasięgu
regionalnym na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem naboru.
3. Na stronie internetowej Projektu oraz w biurze Projektu Beneficjent udostępni następujące dokumenty:
-

Formularz rekrutacyjny dla osób ubiegających się o udział w Projekcie (załącznik nr 1),

-

Formularz rozmowy rekrutacyjnej z Formularzem diagnozy potrzeby szkoleniowej ( (załącznik nr 2),

-

Standard oceny rozmowy z doradcą zawodowym załącznik nr 3),

-

niniejszy Regulamin Rekrutacji i Udziału w Projekcie,

-

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,

-

Karta oceny formalno - merytorycznej formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 4)

-

Wzór umowy o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego (załącznik nr 5)

-

Wzór pełnomocnictwa (załącznik nr 6).

4. Za rekrutację uczestników Projektu odpowiedzialna będzie, powołana przez Beneficjenta, Komisja Rekrutacyjna oraz
personel projektu.
5. Warunkiem zgłoszenia do udziału w Projekcie jest prawidłowe i kompletne wypełnienie oraz złożenie
w wyznaczonym miejscu i terminie dokumentacji zgłoszeniowej tj. formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami
ściśle według aktualnych wzorów zamieszczonych na stronie internetowej Projektu.
6. W skład dokumentacji zgłoszeniowej wchodzi:
-

formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1),

-

oświadczenie Kandydata/Kandydatki na UP potwierdzające wiek (ukończony 50 r.ż.) i miejsce zamieszkania,
z udostępnieniem, do wglądu Beneficjenta, dokumentu potwierdzającego wiek Kandydata/Kandydatki,
np. dowodu osobistego (załącznik nr 8),

-

zaświadczenie/dokument z właściwego Urzędu potwierdzający status osoby bezrobotnej (jeśli dotyczy),

-

oświadczenie potwierdzające status osoby nieaktywnej zawodowo/biernej zawodowo (jeśli dotyczy) (załącznik
nr 9),

-

kopie dokumentów poświadczających ukończone szkoły, uzyskane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe
(zgodne z informacją zawartą w formularzu rekrutacyjnym) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
Kandydata/Kandydatkę.

7. Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć zgodnie z definicją skutecznego doręczenia wskazaną w niniejszym
Regulaminie na adres biura projektu, tj. Katowice, ul. Mariacka 1. Zaleca się, by przesyłki nadawane w okresie 5 dni
kalendarzowych przed zakończeniem terminu przyjmowania dokumentów zgłoszeniowych miały formę priorytetu.
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8. Przyjmowanie dokumentów zgłoszeniowych prowadzone będzie w terminie ogłoszonym na stronie internetowej
Projektu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:30. Każda osoba, która pojawi się w Biurze
Projektu w wyznaczonych godzinach przyjmowania dokumentów zgłoszeniowych z gotowym do złożenia kompletem
dokumentów, zostanie przyjęta. W przypadku długiego czasu oczekiwania w kolejce do Biura Projektu celem
złożenia dokumentów zgłoszeniowych każda osoba otrzyma przy wejściu do siedziby Beneficjenta potwierdzenie
przybycia w wyznaczonym terminie. Po wyznaczonym terminie potwierdzenia nie będą wydawane.
9. Każdy komplet dokumentów rekrutacyjnych dostanie swój numer identyfikacyjny wg wzoru: _ _ _ /Firma1. Po
zarejestrowaniu formularza Kandydat/ka dostanie potwierdzenie drogą elektroniczną o nadanym numerze
identyfikacyjnym. Wszelkie informacje na temat procesu rekrutacji publikowane na stronie internetowej Projektu będą
identyfikowane z Kandydatem/ą wyłącznie za pośrednictwem tego numeru. Numery identyfikacyjne będą nadawane
na bieżąco w trakcie składania dokumentów rekrutacyjnych.
10. Dokumenty zgłoszeniowe złożone zarówno przed, jak i po terminie ich przyjmowania, wyznaczonym przez
Beneficjenta i ogłoszonym na stronie internetowej Projektu, nie będą rozpatrywane.
11. W celu zapewnienia równego dostępu do Projektu osób niepełnosprawnych dopuszcza się możliwość złożenia
dokumentów zgłoszeniowych za pośrednictwem pełnomocnika ustanowionego zgodnie z zapisami Kodeksu
Cywilnego (wzór pełnomocnictwa, załącznik nr 6).
12. Jedna osoba może ubiegać się o uczestnictwo w Projekcie wyłącznie na podstawie jednego złożonego kompletu
dokumentów zgłoszeniowych. W przypadku, gdy potencjalny uczestnik projektu złoży więcej niż jeden formularz
rekrutacyjny, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego
formularza i złożenie nowego formularza w terminie trwania naboru.
13. 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.
14. Kompletne dokumenty zgłoszeniowe przed złożeniem należy czytelnie własnoręcznie podpisać, parafować na każdej
stronie i spiąć trwale w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą
elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu
elektronicznego, bez parafowania każdej strony).
15. Kandydat/ka ubiegający(a) się o udział w Projekcie na żądanie otrzyma potwierdzenie złożenia dokumentów
zgłoszeniowych w formie papierowej lub elektronicznej.
Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru.
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Imię i Nazwisko
Kandydata/Kandydatki
Adres
Dokumenty zgłoszeniowe do projektu „Własna firma szansa na pracę”
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego
im. Waleriana Pańki
ul. Mariacka 1
40-014 Katowice
16. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub wznowienia okresu naboru zgłoszeń w sytuacji
nieskompletowania wymaganej Projektem grupy 30 uczestników. Informacja taka zostanie zamieszczona na
stronie internetowej Projektu oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu. Z uwagi fakt iż zgodnie z zapisami
wniosku o dofinansowanie grupę docelową projektu stanowi 13 kobiet i 17 mężczyzn zastrzega się, że
dodatkowy nabór może dotyczyć wyłącznie jednej z płci.

§5
Przebieg rekrutacji

1. Rekrutacja do projektu rozpocznie się po zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
dokumentów rekrutacyjnych.

2. Nabór do projektu będzie trwał 21 dni roboczych.
3. Przewiduje się przeprowadzenie 3 etapów rekrutacji:
- I etap ocena formalna (przeprowadzona na podstawie Karty oceny formalno - merytorycznej formularza
rekrutacyjnego),
- II etap ocena merytoryczna (przeprowadzona na podstawie Karty oceny formalno - merytorycznej formularza
rekrutacyjnego),
- III etap rozmowa z doradcą zawodowym i innym członkiem komisji rekrutacyjnej oraz wypełnienie testu
predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej (przeprowadzone na podstawie Standardu oceny
rozmowy z doradcą zawodowym).

4. Beneficjent powołuje 3 osobową Komisję Rekrutacyjną (zwaną dalej KR), której zadaniem jest przeprowadzenie
procesu rekrutacji (II i III etap), zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu i wyłonienie UP. Etap I rekrutacji
przeprowadzi osoba wskazana przez Beneficjenta (personel projektu).

5. Kryteria wyboru Członków Komisji Rekrutacyjnej:
- wykształcenie wyższe
- min. 3 letnie doświadczenie związane z działaniami na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, w szczególności
mającymi na celu wspieranie przedsiębiorczości i/lub doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności,
-doświadczenie związane z realizacją projektów mających na celu promocję przedsiębiorczości.
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6. Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji zostanie opublikowane na stronie internetowej Projektu i tablicy ogłoszeń
w Biurze Projektu co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem rekrutacji i zawierać będzie: nazwę
Beneficjenta, dane kontaktowe do Biura Projektu, wskazanie zakresu oferowanego wsparcia w ramach Projektu,
wskazanie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, określenie terminu i sposobu składania dokumentów
rekrutacyjnych. Ponadto Beneficjent rozdystrybuuje ulotki oraz plakaty w instytucjach na obszarze realizacji
projektu, tj.: PUP, UG, Starostwa, MOPS, OPS. Z uwagi na skuteczność w dotarciu do osób 50+, informacje
z zaproszeniem do projektu pojawią się w lokalnej prasie.

7. Etapy oraz terminy prowadzenia rekrutacji2:
a) I ETAP – listopad 2016 r.
- Oceny formalnej każdego zestawu dokumentów rekrutacyjnych dokonuje na bieżąco personel projektu na
podstawie następujących kryteriów formalnych (spełnia/nie spełnia):
•przynależność do grupy docelowej (spełnienie/nie spełnienie wszystkich kryteriów łącznie opisanych w § 3
niniejszego regulaminu),
•złożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych,
•złożenie dokumentów zgłoszeniowych na odpowiednich, udostępnionych przez Beneficjenta, wzorach,
•wypełnienie wszystkich wymaganych pól w dokumentach zgłoszeniowych,
•podpisanie i parafowanie dokumentów zgłoszeniowych zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu,
•potwierdzenie zgodności z oryginałem przez Kandydata/Kandydatkę każdej strony kopii dołączonych
dokumentów.
- W przypadku uchybień formalnych wymagających uzupełnienia złożonych dokumentów beneficjent wzywa
Kandydata/Kandydatkę telefonicznie/mailowo do uzupełnienia wskazanych braków w terminie do 3 dni
roboczych od momentu otrzymania przez Kandydata/Kandydatkę wezwania, zgodnie z procedurą skutecznego
doręczenia Kandydatowi/UP informacji, przedstawiając wykaz uchybień formalnych. Po uzupełnieniu uchybień
formalnych wniosek podlega ponownej ocenie formalnej. W przypadku nieuzupełnienia braków we
wskazanym terminie, dokumenty nie będą dalej rozpatrywane, a zgłoszenie Kandydata/Kandydatki zostanie
odrzucone. Wynik ponownej oceny formalnej jest ostateczny.
- Kandydat/Kandydatka nie ma możliwości korygowania złożonych przez siebie oświadczeń zawartych
w Formularzu rekrutacyjnym. Wyjątek stanowi korekta, która nie ma wpływu na treść merytoryczną
oświadczenia (np. brak podpisu) oraz oczywiste błędy pisarskie.
- Personel projektu ma prawo sprawdzić wiarygodność danych podanych przez Kandydata/Kandydatkę
wzywając do przedstawienia dodatkowych dokumentów lub sprawdzając dane w odpowiednich instytucjach.
W przypadku stwierdzenia poświadczenia przez Kandydata/Kandydatkę nieprawdy, Kandydat/ka nie zostaje
zakwalifikowany(a) do dalszego etapu Projektu.
- Ogłoszenie listy rankingowej z I etapu rekrutacji: listopad 2016 r.

2

Termin realizacji poszczególnych etapów rekrutacji może ulec zmianie, w zależności od terminu uzyskania akceptacji dokumentów rekrutacyjnych od
WUP w Katowicach. Adekwatnie do zmiany terminu I. etapu, zmianie ulegną terminy kolejnych etapów rekrutacji
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b) II ETAP – listopad 2016 r. - do II etapu rekrutacji kwalifikują się osoby, które pozytywnie przeszły I etap
rekrutacji.
- Dokumenty zgłoszeniowe ocenione pozytywnie pod względem formalnym, poddane zostaną ocenie
merytorycznej, dokonywanej w systemie punktowym. Oceny merytorycznej dokona trzyosobowa Komisja
Rekrutacyjna. Każdy formularz zostanie oceniony przez jednego losowo wybranego członka Komisji
Rekrutacyjnej.
- Ocenie dokonywanej przez Komisję Rekrutacyjną podlegać będzie przedstawienie pomysłu na własną
działalność gospodarczą opisaną w Formularzu rekrutacyjnym, na podstawie następujących kryteriów
merytorycznych:
• Racjonalność, kompletność i możliwość zaistnienia na rynku (m.in.: opis pomysłu, opis lokalizacji działalności
w powiązaniu z rynkiem docelowym, charakterystyka produktu/usługi, opis potencjalnych klientów, opis
konkurencji) (0-9 pkt)
• Profil zawodowy: zbieżność posiadanych kwalifikacji z planowaną działalnością gospodarczą, plany
edukacyjno-zawodowe związane z profilem planowanej działalności gospodarczej (0-6 pkt)
• Racjonalność i zasadność nakładów inwestycyjnych (rzetelność dokonanej analizy rynku, działania
marketingowe, analiza SWOT) (0-5 pkt)
• Sposób wykorzystania wniesionego wkładu własnego finansowego i rzeczowego (0-5 pkt).
- Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w trakcie oceny merytorycznej wynosi 25 pkt.
- Każdy/a Kandydat/ka zostanie poinformowany/a emailowo lub pisemnie o liczbie pkt. oraz uzasadnieniu
oceny merytorycznej - przekazanie kart oceny. W ciągu 3 dni roboczych od powzięcia przez Kandydata/tkę
informacji o ocenie będzie miał/a on/ona prawo do złożenia odwołania zgodnie z procedurą skutecznego
dostarczenia informacji, ale w odwołaniu tym nie będzie można podawać nowych faktów i okoliczności, które
nie były podane w Formularzu rekrutacyjnym, a jedynie wskazać na ewentualne uchybienia w ocenie.
- Dokumenty do których oceny złożono odwołanie, zostaną ponownie ocenione przez KR w terminie 5 dni
roboczych od dnia otrzymania odwołania, ale przez innego członka niż ten, który dokonywał pierwotnej oceny.
Odwołania wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.
- Ponowna ocena nie może powodować pogorszenia sytuacji Kandydata/Kandydatki. W związku z tym,
w przypadku, gdy wynik drugiej oceny jest mniej korzystny, niż uzyskany podczas oceny pierwotnej, pod uwagę
będzie brana pierwsza ocena. Wynik tak przeprowadzonej ponownej oceny ma charakter ostateczny, od
którego Kandydatowi/Kandydatce nie przysługują żadne środki odwoławcze.
- Po rozpatrzeniu odwołań, zostanie utworzona lista Kandydatów/tek uszeregowana wg malejącej liczby pkt.,
i do kolejnego etapu rekrutacji (rozmowy z doradcą zawodowym i innym członkiem KR) będzie
zakwalifikowanych pierwszych 60 osób z listy, z uwzględnieniem parytetu płci określonym we wniosku
o dofinansowanie (w razie, gdy liczba uzyskanych pkt. nie będzie rozstrzygająca względem poz. na liście, pod
uwagę weźmie się termin wpływu dok. aplikacyjnej – im wcześniejszy, tym wyższa poz. na liście).
- Wyniki II etapu rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Projektu, z zachowaniem przepisów
ustawy o ochronie danych osobowych.
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c) III ETAP – listopad/grudzień/styczeń 2016 r.
- Celem III etapu rekrutacji (tj. rozmowy rekrutacyjnej) jest weryfikacja predyspozycji Kandydata/Kandydatki do
samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozpoznanie poziomu wiedzy
Kandydata/Kandydatki na temat zasad i uwarunkowań rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej.
Kandydat/Kandydatka powinien/na wykazać się m.in. takimi cechami jak: samodzielność, przedsiębiorczość,
odpowiedzialność, umiejętność planowania i myślenia analitycznego, sumienność. Ponadto celem tego etapu
rekrutacji jest ocena poziomu motywacji i stopnia zaangażowania w planowane przedsięwzięcie oraz określenie,
w której kategorii szkoleniowo-doradczej Kandydat/ka weźmie udział, nie tylko przed, ale i po uruchomieniu
działalności gospodarczej. Bezpośredni kontakt z Kandydatem/Kandydatką umożliwi rozpoznanie jego/jej
silnych i słabych stron, mogących bezpośrednio wpływać na powodzenie planowanej działalności.
Dla zachowania maks. obiektywizmu i porównywalności wyników, rozmowy będą wspomagane zakupionymi
oficjalnie funkcjonującymi testami, np. KUP.
- W punktowej ocenie rozmowy/testów kompetencyjnych z Kandydatem/Kandydatką zastosowane zostaną
następujące kryteria:
• Postawa przedsiębiorcza - potrzeba osiągnięć, motywacja osiągnięć (m.in. stosunek do podejmowanego
ryzyka) – 0-7 pkt.,
• Zasoby zawodowe w odniesieniu do planowanej działalności gospodarczej – 0-7 pkt.,
• Odpowiedzialność, samodzielność i sumienność– 0-6 pkt.,
• Inteligencja emocjonalna, myślenie analityczne oraz umiejętność planowania– 0-5 pkt.,
- W III etapie Kandydat/Kandydatka maksymalnie może otrzymać 25 pkt. Doradca zawodowy zobligowany
będzie do wypełnienia Formularza rozmowy rekrutacyjnej (załącznik nr 2), który będzie zawierał liczbę
uzyskanych punktów z uzasadnieniem, weryfikację predyspozycji Kandydata/Kandydatki (w tym np.
osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
określenie kategorii szkoleniowo-doradczej, w której Kandydat/Kandydatka weźmie udział oraz diagnozę
potrzeb szkoleniowych Kandydata/Kandydatki. Formularz zostanie podpisany przez Doradcę zawodowego
i innego członka KR oraz Kandydata/Kandydatkę.
- Terminy rozmów z doradcą zostaną ustalone indywidualnie z Kandydatami/kami, jednak w określonym przez
Beneficjenta przedziale czasowym. Terminy będą również opublikowane na stronie internetowej Projektu.
Rozmowy odbędą się w Biurze Projektu lub w szczególnych przypadkach w miejscu zamieszkania
Kandydatów/ek.
- Od wyniku rozmowy nie będzie przysługiwać odwołanie.
- W przypadku nieusprawiedliwionego nie zgłoszenia się na test i rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym
terminie, dokumenty rekrutacyjne Kandydata/ki do Projektu zostają rozpatrzone odmownie.
d) OGŁOSZENIE WYNIKÓW – lista rankingowa zakwalifikowanych UP – styczeń 2017 r.
- Po zakończeniu rozmów zostaną utworzone 2 listy rankingowe wg malejącej sumy pkt. uzyskanej z oceny
Formularza rekrutacyjnego i Formularza rozmowy rekrutacyjnej z doradcą – osobno dla kobiet i osobno dla
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mężczyzn. Pierwszych 13 osób z listy kobiet i 17 osób z listy mężczyzn zostanie zakwalifikowanych do objęcia
wsparciem.
- Listy rankingowe, o których mowa powyżej, niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, zostaną
umieszczone na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu w miejscu ogólnodostępnym dla
Kandydatów/Kandydatek. 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).
- Jeżeli po przyjęciu do projektu UP zrezygnuje, ale nastąpi to przed przyznaniem dotacji na rozpoczęcie
działalności gospodarczej, Beneficjent zaproponuje uczestnictwo w projekcie kolejnym osobom z listy
rankingowej kobiet lub mężczyzn, w zależności jakiej płci będzie rezygnująca osoba i zapewni im wsparcie
szkoleniowo- doradcze przed uruchomieniem działalności gospodarczej, zgodne z zakresem indywidualnych
potrzeb tych osób, określonym na etapie rekrutacji. O zakwalifikowaniu się do projektu Kandydat/ka zostanie
poinformowany/a pisemnie.

8. 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.

9. 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 wytycznymi. Dostęp do w/w dokumentów będzie ograniczony tylko do uprawnionego
personelu zarządzającego Projektem, członków Komisji Rekrutacyjnej oraz organów uprawnionych do
dokonywania kontroli.

10. IP jest uprawniona do weryfikacji sposobu rekrutacji w kontekście prawidłowości zastosowanych procedur.
W przypadku stwierdzenia naruszenia procedur rekrutacji, mogą one zostać anulowane w całości lub w części.

§6
Ramowy harmonogram projektu

1. Poszczególne etapy Projektu będą realizowane zgodnie z następującym ramowym harmonogramem:
• wrzesień 2016: rozpoczęcie realizacji projektu, działania informacyjno - promocyjne, dystrybucja ulotek
i plakatów, zamieszczenie ogłoszeń w lokalnej prasie, strona www,
• Październik - grudzień 2016: przyjmowanie zgłoszeń Kandydatów/ek, ocena formalna i merytoryczna
zgłoszeń, rozmowa z doradcą zawodowym;
• Styczeń 2017: ogłoszenie listy UP oraz listy rezerwowej oraz podpisywanie umów o udzielenie wsparcia
szkoleniowo-doradczego,
• Styczeń - marzec 2017: realizacja etapu szkoleniowo-doradczego,
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• Marzec 2017: rejestracja działalności gospodarczej, nabór wniosków o dotację inwestycyjną, ocena
wniosków o dotację inwestycyjną przez Oficerów dotacyjnych, podpisanie stosowanych umów z UP, udzielanie
dotacji,
• Marzec - sierpień 2017: rozliczenie dotacji z wkładem własnym
• Marzec - kwiecień 2017: wsparcie pomostowe szkoleniowo - doradcze
• Marzec - sierpień 2017: nabór wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe finansowe, ocena wniosków
o podstawowe wsparcie pomostowe przez Oficerów, udzielanie wsparcia pomostowego podstawowego,
• Marzec 2017 - kwiecień 2018 r. - realizacja szkoleń/kursów zawodowych zewnętrznych,
• Lipiec 2017: nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe, ocena wniosków o przedłużone wsparcie
pomostowe przez Oficerów,
• Wrzesień 2017- luty 2018 : udzielanie wsparcia pomostowego przedłużonego.
2. Beneficjent zastrzega sobie wprowadzenia zmian w harmonogramie projektu, koniecznych do prawidłowej
realizacji projektu, a wynikających z wcześniej nieprzewidzianych okoliczności. Każda zmiana Regulaminu
będzie publikowana na stronie internetowej Projektu, po akceptacji przez IP RPO WSL.

§7
Formy wsparcia oferowane Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu

1. Udział w projekcie polega na skorzystaniu przez UP z oferowanego wsparcia, w ramach dwóch etapów
(„przed” uruchomieniem działalności gospodarczej i „po” uruchomieniu działalności gospodarczej):
a)

Etap I - bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze - przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej
(nie podlega pomocy de minimis)

b) Etap II - wsparcie finansowe (jednorazowa dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej) oraz
wsparcie pomostowe – po uruchomieniu działalności gospodarczej (podlega pomocy de minimis),
w postaci:
- podstawowego wsparcia pomostowego w postaci środków finansowych,
- przedłużonego wsparcia pomostowego w postaci środków finansowych,
- wsparcia pomostowego w postaci indywidualnych usług doradczych w zakresie m.in. wykorzystania
i rozliczenia dotacji.
c)

Dodatkowo UP będą mogli skorzystać ze/z:
- zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia (w wysokości kosztu biletu komunikacji miejskiej, średnio 21,00
zł/osobodzień), (Procedura zwrotu kosztów dojazdu została opisana w osobnych dokumentach,
tj. „Procedurze zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia/doradztwo w projekcie „Własna firmą szansą na
pracę”).
- udziału w szkoleniach, kursach zewnętrznych, według indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb UP
(projekt zakłada szkolenia i/lub kursy dla UP, których potrzeba realizacji została zdiagnozowana na etapie
rekrutacji, podczas rozmowy z doradcą zawodowym (1000,00 zł, to cena brutto (z VAT) obejmująca
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odbycie kursu/szkolenia przez UP wraz z kosztem 1-krotnego przystąpienia do zewnętrznego egzaminu,
jeżeli dla zdobycia danych kwalifikacji/uprawnień taki tryb jest wymagany) (podlega pomocy de minimis);
• szkolenia/kursy zawodowe realizowane będą w terminie ujętym w harmonogramie,
• realizację dodatkowego szkolenie/kursu zawodowego poprzedza złożenie wniosku o zrealizowanie
wybranego kursu/szkolenia zawodowego, zgodnie z indywidualną diagnozą opracowaną na etapie
rozmowy rekrutacyjnej z doradcą zawodowym.

§8
Podpisanie umów o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego
przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

1. Kandydat/ka zakwalifikowany do Projektu będzie zobligowany/a w wyznaczonym terminie do podpisania
Umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
2. Termin podpisania Umowy będzie podany na stronie internetowej Projektu.
3. W przypadku niepodpisania Umowy w wyznaczonym terminie uznaje się, że Kandydat/ka zrezygnował
z uczestnictwa w Projekcie, chyba że poinformował pisemnie o przyczynach niepodpisania Umowy
w wyznaczonym terminie i określi inny termin podpisania umowy, nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem
szkolenia.
4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Kandydata/ki z ostatecznej listy z osób zakwalifikowanych do projektu,
jego/jej miejsce zajmie pierwsza, a w razie braku jej zgody kolejna osoba z listy rezerwowej (zgodnie
z parytetem płci). Beneficjent zapewni wsparcie szkoleniowo - doradcze przed uruchomieniem działalności
gospodarczej (zgodne z zakresem indywidualnych potrzeb tych osób, określonym na etapie rekrutacji) dla osób
z listy rezerwowej, które przystąpią do projektu.
5. Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo - doradczego określa warunki uczestniczenia w projekcie na etapie
realizacji bloku szkoleniowo - doradczego wraz z określeniem grupy szkoleniowej, do której został/a
zakwalifikowany/a Kandydat/ka do projektu.

§9
Realizacja usług szkoleniowo-doradczych
przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

1. Realizacja zajęć szkoleniowo-doradczych odbywa się na podstawie Umowy o udzieleniu wsparcia doradczoszkoleniowego (przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej) w miejscu wskazanym przez
Beneficjenta.
2. Zaplanowane wsparcie szkoleniowo - doradcze realizowane będzie w trzech wariantach:
• Podstawowe (40 godzin szkolenia) dla osób, które nie posiadają wiedzy z zakresu prowadzenia firmy –
szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” z zakresu zakładania i prowadzenia firmy (prawo, podatki, rejestracja firmy,
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biznes plan, marketing) oraz 8 godz. indywidualnych usług doradczych biznesowych i dot. opracowania biznes
planu, zakończone jego oceną formalną.
• Średniozaawansowana (24 godziny szkolenia) – dla osób, które posiadają wiedzę ogólną, teoretyczną
z zakresu prowadzenia firmy – szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” z zakresu zakładania i prowadzenia firmy
(podatki, rej. firmy, biznes plan) oraz 6 godz. indywidualnych usług doradczych biznesowych i dot. opracowania
biznes planu, zakończone jego oceną formalną.
• Zaawansowana – dla osób, które posiadają praktyczne doświadczenia w prowadzeniu firmy i wiedzę
z zakresu przedsiębiorczości, bo prowadziły własną działalność gospodarczą i/lub były wspólnikami/
udziałowcami w dowolnej spółce i/lub były osobami współpracującymi i posiadają wiedzę z zakresu
prowadzenia firmy – 6 godz. indywidualnych usług doradczych biznesowych i dot. opracowania biznes planu,
zakończone jego oceną formalną.
3. UP zostaną podzieleni na 3 grupy (po jednej grupie szkoleniowej w każdym wariancie) Harmonogram szkoleń
zostanie ustalony w trakcie realizowania zadania z uwzględnieniem oczekiwań UP.
4. UP pierwszego i drugiego wariantu szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe stworzone przez wykładowców
Ponadto zapewnione zostaną:
• ciepły posiłek,
• przerwa kawowa,
• refundacja kosztów dojazdu na szkolenia/doradztwo do kwoty 21,00 zł brutto/osobodzień (zgodnie
z Procedurą zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia/doradztwo dostępną w Biurze Projektu oraz na stronie
internetowej) (dotyczy również UP uczestniczących w III Wariancie szkoleń).
5. Doradztwo będzie się odbywać w miejscu wskazanym przez Beneficjenta (wynajmowane przez Beneficjenta
sale) lub w miejscu zamieszkania UP, w godzinach ustalonych z UP.
6. Szczegółowe informacje na temat szkoleń i doradztwa oraz harmonogram spotkań, będą dostępne na stronie
internetowej Projektu oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem
szkoleń.

§ 10
Zasady przyznawania, rozliczania i kontroli wsparcia finansowego
i doradczego po uruchomieniu działalności

1. Zasady przyznawania, rozliczania i kontroli wsparcia finansowego i doradczego po uruchomieniu działalności
zostały szczegółowe opisane w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
2. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zostanie upubliczniony na stronie
internetowej projektu i w biurze projektu nie później, niż do momentu zakończenia rekrutacji do projektu.
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§ 11
Prawa i obowiązki Uczestników/Uczestniczek Projektu
1. UP ma prawo do:
a) Udziału we wsparciu szkoleniowo-doradczym przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;
b) Ubiegania się o środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (tj. dotację inwestycyjną);
c) Ubiegania się o wsparcie pomostowe szkoleniowo - doradcze oraz finansowe podstawowe oraz przedłużone
(po założeniu działalności gospodarczej);
d) Udziału w szkoleniach/kursach zewnętrznych, których potrzeba zrealizowania została zdiagnozowana na
etapie rozmowy rekrutacyjnej z doradcą;
e) Zwrotu udokumentowanych kosztów związanych z dojazdem na miejsce realizacji poszczególnych zadań
w projekcie, w określonej kwocie.
2. UP jest zobowiązany do:
a) Przestrzegania umów podpisanych z Beneficjentem, tj. Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowodoradczego, Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, Umowy o przyznanie
podstawowego wsparcia pomostowego i/lub Aneksu dot. przedłużonego wsparcia do Umowy o przyznanie
podstawowego wsparcia pomostowego;
b) Uczestniczenia w szkoleniach w wymiarze co najmniej 80% godzin przewidzianych na realizację szkoleń
w ramach 3 wariantów szkoleniowych (określonych w § 10);
c) Wykorzystania 100% godzin indywidualnego doradztwa, zgodnie z ustalonym harmonogramem;
d) Potwierdzania obecności na zajęciach w czasie szkolenia i doradztwa poprzez podpisanie listy obecności oraz
karty wykonania usługi szkoleniowej/doradczej;
e) Potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych i cateringu, jeśli dotyczy;
f) Niezwłocznego (do 3 dni roboczych) pisemnego powiadomienia Beneficjenta o zarejestrowaniu działalności
gospodarczej i przedłożenia kserokopii dokumentu rejestrowego;
g) Udostępnienia danych niezbędnych do monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu (w tym wypełnianie ankiet
ewaluacyjnych, umożliwianie tworzenia dokumentacji fotograficznej niezbędnej do kontroli i monitorowania
realizacji projektu), także po zakończeniu realizacji Projektu;
h) W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie - złożenia w tej sprawie pisemnego oświadczenia.
3. UP zostaje skreślony z listy UP w przypadku zaistnienia, co najmniej jednej z następujących okoliczności:
a) Przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności na szkoleniach i doradztwie;
b) Złożenia nieprawdziwych oświadczeń związanych z formalną kwalifikacją do Projektu;
c) Złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.
d) UP może zostać skreślony z listy UP w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu
oraz umów dotyczących poszczególnych form wsparcia realizowanych w Projekcie.
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§ 12
Monitoring i kontrola
1. UP zobowiązany jest poddać się monitoringowi i kontroli uprawnionych organów (Organy uprawnione do
przeprowadzania kontroli wskazano w Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na
lata 2014-2020) w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanego wsparcia finansowego oraz
prowadzenia założonej w wyniku udziału w projekcie działalności gospodarczej.
2. Główny obowiązek monitorowania i kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanego wsparcia
finansowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej spoczywa na Beneficjencie.
3. UP zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Beneficjenta o wszelkich okolicznościach mogących zakłócić lub
opóźnić prawidłowe prowadzenie działalności gospodarczej i realizację działań określonych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym wydatków.
4. W okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej Beneficjent, Instytucja
Pośrednicząca RPO WSL i/lub inny uprawniony podmiot może przeprowadzić kontrolę „na miejscu",
w siedzibie firmy UP i/lub w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej w celu zbadania, czy wydatki na
rozwój przedsiębiorczości są ponoszone i realizowane zgodnie z wnioskiem, a działalność gospodarcza jest
prowadzona. Beneficjent zakłada przynajmniej jedną taką wizytę kontrolną.
5. Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie stwierdzone,
że UP wykorzystał całość lub część przyznanego wsparcia finansowego niezgodnie z przeznaczeniem, bez
zachowania odpowiednich procedur lub pobrał/a całość lub część przyznanego wsparcia finansowego
w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, zobowiązany jest on do zwrotu tych środków odpowiednio
w całości lub w części, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie
i na rachunek wskazany przez Beneficjenta.
6. W przypadku likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej przez UP w okresie pierwszych 12 miesięcy
liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej jest zobowiązany do poinformowania Beneficjenta
o tej okoliczności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej wystąpienia i zwrotu otrzymanego wsparcia
finansowego w całości wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 13
Postanowienia końcowe
1.

Beneficjent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, a w szczególności zobowiązania, poczynione przez
Kandydatów/Kandydatki i Uczestników/Uczestniczki Projektu wobec osób trzecich.

2.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych, Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy prawa europejskiego i prawa krajowego dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego,
a także zapisy Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

3.

Beneficjent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku, gdyby
było to konieczne z uwagi na zmianę warunków realizacji umowy o dofinansowanie podpisanej przez
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Beneficjenta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, a także w przypadku pisemnego zalecenia
wprowadzenia określonych zmian ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach bądź innych
organów lub instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu, a także wystąpienia
konieczności doprecyzowania zapisów Regulaminu. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą publikowane na stronie
internetowej projektu oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu po akceptacji IP RPO WSL.
4.

Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie
z IP RPO WSL.

5.

W przypadku, o którym mowa w ust. 3 uznaje się akceptację zmiany treści niniejszego Regulaminu przez
Kandydata/Kandydatkę/UP

bez

ponownej

konieczności

potwierdzenia

tego

faktu

na

piśmie.

Kandydat/Kandydatka/UP może jednak pisemnie, w terminie 3 dni od daty opublikowania zmian na stronie
internetowej Projektu, nie wyrazić zgody na akceptację zmienionej treści niniejszego Regulaminu. Jest to
równoznaczne z rezygnacją z dalszego uczestnictwa w procesie rekrutacji i Projekcie.
6.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Beneficjenta - Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
po zasięgnięciu w uzasadnionych przypadkach opinii IP RPO WSL.

7.

UP zobowiązani są do udzielania instytucjom zaangażowanym w realizację Projektu niezbędnych informacji dla
celów monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu

8.

W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4 UP nie przysługują żadne roszczenia wobec Beneficjenta.

9.

Niniejszy Regulamin niezwłocznie wchodzi w życie po akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Zatwierdzam

________________________
data, podpis Beneficjenta

Załączniki:

1) Formularz rekrutacyjny
2) Formularz rozmowy rekrutacyjnej z Formularzem diagnozy potrzeb szkoleniowych
3) Standard oceny rozmowy z doradcą zawodowym
4) Karta oceny formalno - merytorycznej.
5) Wzór umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo - doradczego
6) Wzór pełnomocnictwa
7) Informacja nt. sektorów wykluczonych z pomocy de minimis
8) Oświadczenie Kandydata/Kandydatki poświadczające wiek i miejsce zamieszkania
9) Oświadczenie Kandydata/Kandydatki - osoba bierna zawodowo/nieaktywna zawodowo.
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