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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

Projekt „Czas na Biznes. Dotacje na rozwój firmy dla osób powyżej 29 roku życia w powiatach: lubaczowskim, 

przeworskim i przemyskim ziemskim” nr RPPK.07.03.00-18-0019/17 współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez BD Center Sp. z o. o. oraz Fundację na rzecz 

rozwiązywania problemów społecznych Societatis, na podstawie Umowy nr RPPK.07.03.00-18-0019/17 zawartej 

z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 
OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY 

DZIAŁANIE 7.3 – WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Okres realizacji projektu: od 01.11.2017r. do 30.06.2019r. 

2. Zasięg terytorialny projektu: powiat lubaczowski, przeworski i przemyski ziemski.  

3. Niniejszy regulamin określa kryteria, zasady i proces rekrutacji oraz kryteria i zasady uczestnictwa w projekcie. 

4. Udział Uczestników/czek w projekcie jest bezpłatny. 

 

§ 2 

DEFINICJE 
 

1. Projekt – projekt pt. „Czas na Biznes. Dotacje na rozwój firmy dla osób powyżej 29 roku życia w powiatach 

lubaczowskim, przeworskim i przemyskim ziemskim”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020. 

2. Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą przy ul. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów. 

3. Beneficjent/Lider Projektu – BD Center Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Broniewskiego 1, 35-222 Rzeszów. 

4. Partner Projektu/Partner Beneficjenta – Fundacja na rzecz rozwiązywania problemów społecznych Societatis 

z siedzibą przy ul. Broniewskiego 1, 35-222 Rzeszów. Fundacja odpowiedzialna jest za realizację wsparcia szkoleniowo-

doradczego realizowanego w ramach Projektu. 

5. Biuro Projektu – zlokalizowane przy Al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów, tel. 17 741 11 84. 

6. Biuro Partnera Projektu – zlokalizowane w Rzeszowie przy ul. Broniewskiego 1, tel.  668 502 938. 

7. Kandydat/tka – osoba fizyczna (kobieta lub mężczyzna), starająca się o udział w Projekcie, która złożyła dokumenty 

rekrutacyjne (Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami) i zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. 

8. Uczestnik/czka Projektu – Kandydat/tka, który/która został/a zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie oraz podpisał/a 

deklarację udziału w projekcie i umowę uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo-doradczym. 

9. Dzień przystąpienia do projektu – dzień podpisania Deklaracji udziału w projekcie. Deklaracja jest podpisywana tylko 

przez osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie po skutecznym złożeniu przez Kandydata/tkę 

kompletu dokumentów rekrutacyjnych oraz zakończeniu procedury rekrutacyjnej przez Komisje Rekrutacyjną.  

10. Beneficjent pomocy – Uczestnik/czka projektu, który/która rozpoczął/ęła prowadzenie działalności gospodarczej 

w trakcie realizacji projektu i otrzymał/a na ten cel wsparcie finansowe w postaci dotacji. 

11. Dokumenty Rekrutacyjne – komplet dokumentów (Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami), które należy złożyć 

w terminie i w miejscu podanym w ogłoszeniu o naborze do projektu. 

12. NIK – numer identyfikacyjny Kandydata/tki nadawany przez pracowników Beneficjenta w momencie przyjęcia 

dokumentów rekrutacyjnych. 

13. Komisja Rekrutacyjna – zespół oceniający dokumenty rekrutacyjne i dokonujący kwalifikacji Kandydatów/tek na 

Uczestników/czki projektu. 

14. Komisja Oceny Wniosków (KOW) – organ oceniający wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój 

przedsiębiorczości i podejmujący decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego. Zespół ekspertów (w tym zewnętrznych – 

niezatrudnionych w ramach umowy o pracę u Beneficjenta) powołanych przez Beneficjenta, oceniających biznes plany. 

Komisja działa w oparciu o wytyczne w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości, w ramach działania 

7.3 RPO WP i niniejszy regulamin. Wnioski są oceniane na podstawie Kart Oceny Wniosków. Fakultatywnie w 
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posiedzeniu Komisji mogą wziąć udział wydelegowani pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 

w charakterze obserwatorów z prawem wzglądu do dokumentów i protokołów z posiedzeń Komisji. 

15. Pomoc de minimis – to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom. Jest to szczególny przypadek pomocy publicznej. 

Pomoc publiczna to obszar, który jest ściśle uregulowany przez przepisy wspólnotowe. Zgodnie z zasadą prawa 

rzymskiego de minimis  non curat lex (prawo nie troszczy się o drobiazgi), pomoc o niewielkich rozmiarach nie 

powoduje naruszenia konkurencji na rynku. Oznacza to, że pomoc de minimis to forma pomocy publicznej udzielanej 

przedsiębiorcom, w ramach której przyjęto założenie, że ze względu na swoją wartość ma ona nieznaczny wpływ na 

konkurencję oraz wymianę handlową między państwami członkowskimi, dlatego nie wymaga uprzedniej kontroli ze 

strony Komisji Europejskiej w drodze notyfikacji. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) 1998/2006 

z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, ogólna kwota pomocy de 

minimis przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie może przekraczać 200 tys. Euro w okresie trzech lat 

budżetowych.  

Pomoc de minimis uregulowana jest w: 

 Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE 

do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L379, z dnia 28.12.2006; 

 Rozporządzeniu 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); 

 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez 

podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 Nr 53 poz. 311 z późn. zm.); 

 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis 

i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2015 poz. 1983 z późn. zm.); 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r w sprawie udzielania pomocy de 

minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego na lata 2014-2020. 

16. Wsparcie finansowe – bezzwrotna dotacja finansowa, zwana dotacją inwestycyjną, udzielana Uczestnikowi/czce 

projektu na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. 

17. Wsparcie pomostowe - wsparcie udzielane w dwóch formach: 

a) wsparcie pomostowe finansowe - bezzwrotna pomoc finansowa dla Uczestnika/czki projektu wypłacana przez okres 

12 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego i pomostowego; 

b) wsparcie pomostowe doradcze – udzielane Uczestnikowi/czce projektu przez okres 12 miesięcy, licząc od daty 

podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego i pomostowego. 

18. Osoba powyżej 29 roku życia - osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie miała ukończone 30 lat (od dnia 

30 urodzin). Wiek Uczestników/czek określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału 

w Projekcie. 

19. Osoby bezrobotne– osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. 

Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne w ewidencji urzędów pracy zgodnie z krajowymi 

przepisami, nawet jeśli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby 

bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), 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 Wytycznych1 . 

20. Osoby długotrwale bezrobotne – to osoby bezrobotne nieprzerwanie co najmniej przez okres ponad 12 ostatnich 

miesięcy przed dniem złożenia  dokumentów rekrutacyjnych.  

21. Osoby bierne zawodowo - osoby, które w chwili przystąpienia do Projektu nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie 

pracują2 i nie są osobami bezrobotnymi). Za biernych zawodowo uznaje się m.in. studentów studiów stacjonarnych oraz 

                                                 
1 Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od 

pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną. 
2 Osoby pracujące to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub 

osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy 
kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę 

zawodową - są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:  

1) osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga 
zysków;  

2) osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej 

sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (np. rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w 
oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub 

seminariach);  

3) osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, 
zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli 

wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub 

prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.  
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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), chyba że są zarejestrowane 

już jako osoby bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny 

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

zawodowo. 

22. Osoby niepełnosprawne – osoby w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 , z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 882). 

23. Osoby powyżej 50 roku życia - osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie miały ukończone 50 lat (od dnia 

50 urodzin). Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału 

w Projekcie. 

§ 3 

WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
 

1. Uczestnikiem/czką projektu może zostać osoba bezrobotna oraz bierna zawodowo, spełniająca łącznie następujące 

kryteria: 

a) jest osobą w wieku powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat) i zamierza rozpocząć prowadzenie działalności 

gospodarczej oraz należy do co najmniej jednej z następujących grup będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy 

tj: kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne. 

b) zamieszkuje (według Kodeksu Cywilnego) na terenie jednego z powiatów: przeworskiego, lubaczowskiego lub 

przemyskiego ziemskiego.  

 

KRYTERIA PREFERENCYJNE 

2. Punkty dodatkowe podczas oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych otrzymają: 

a) Kobiety – 6 pkt. (weryfikacja na podstawie formularza rekrutacyjnego); 

b) Osoby długotrwale bezrobotne  - 4 pkt. (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z PUP lub oświadczenia o posiadaniu 

statusu osoby długotrwale bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP); 

c) Osoby w wieku od 50 roku życia – 4 pkt. (weryfikacja na podstawie danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym); 

d) Osoby niepełnosprawne – 4 pkt. (weryfikacja na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności wydanego przez uprawniony organ).   

 
§ 4 

WYŁĄCZENIA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 

1. W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które: 

a) nie kwalifikują się do grupy docelowej wskazanej w § 3 niniejszego Regulaminu, 

b) były karane karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych, 

c) są właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnych o powierzchni użytków rolnych 

przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub są współmałżonkami tych osób, a także domownikami, podlegającymi 

ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu stałej pracy w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych 

przekraczających 2 ha przeliczeniowe, 

d) posiadały aktywny wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej/Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie 

                                                                                                                                                                    
Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą działalność na własny rachunek”. Żołnierze 
poborowi, którzy wykonywali określoną pracę, za którą otrzymywali wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk w czasie tygodnia odniesienia nie są uznawani 

za "osoby pracujące" – o ile obowiązkowy pobór i powołanie do wojska dotyczy państwa członkowskiego.  

Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny 
od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są uznawane za „osoby pracujące”.  

Osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się 

w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za „osoby bierne zawodowo”, chyba że są zarejestrowane już jako „osoby bezrobotne” 
(wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).  

„Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za "zatrudnienie”. Należy je rozumieć jako zachętę do zatrudnienia zgodnie z definicjami Polityki Rynku Pracy 

(LMP): Zachęty do zatrudnienia obejmują środki, które ułatwiają rekrutację osób bezrobotnych i innych grup docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość 
zatrudnienia osób narażonych na przymusowe zwolnienie z pracy. Zachęty do zatrudnienia odnoszą się do subsydiowania miejsc pracy na otwartym rynku 

pracy, które mogą istnieć lub zostać stworzone bez dotacji publicznych i które, jak należy mieć nadzieję, utrzymają się po okresie subsydiowania. Miejsca 

pracy, które mogą być subsydiowane, dotyczą zwykle sektora prywatnego, ale do uzyskania wsparcia kwalifikują się również miejsca pracy z sektora 
publicznego i instytucji niekomercyjnych, przy czym rozróżnienie nie jest wymagane. Środki publiczne w postaci zachęt w zakresie zatrudnienia mają swój 

udział w kosztach zatrudnienia, przy czym większość tych kosztów nadal ponosi pracodawca. Nie wyklucza to jednak przypadków, kiedy wszystkie koszty 

pracy są pokrywane przez określony czas ze środków publicznych. 
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odrębnych przepisów, w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową w okresie ostatnich 12 m-cy przed 

dniem złożenia dokumentów rekrutacyjnych, są członkiem spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego 

w tym okresie (z wyłączeniem osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo - pożyczkowych, spółdzielni 

budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, którzy nie osiągają przychodu z tytułu tego członkostwa) i 

posiadają udziały bądź akcje w spółkach osobowych lub spółkach kapitałowych prawa handlowego, z wyłączeniem 

spółek kapitałowych, których akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych, 

e) były karane za przestępstwo skarbowe oraz nie korzystają w pełni z praw publicznych i nie posiadają pełnej zdolności do 

czynności prawnych, 

f) korzystają równolegle z innych bezzwrotnych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym 

zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON środków oferowanych w ramach PO WER, RPO w tym  w ramach 

Działania 7.3 RPO WP 2014-2020 oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-

2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej, 

g) w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych korzystały z pomocy de 

minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 

200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych 

kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu 

udzielenia pomocy, 

h) pozostają w związku małżeńskim lub w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z Beneficjentem, i/lub pracownikiem 

Beneficjenta, Partnera  Beneficjenta lub wykonawcy, 

i) pozostają / pozostawały w ciągu ostatnich dwóch lat w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub 

inne) z Beneficjentem, Partnerem Beneficjenta lub wykonawcą, 

j) zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez członka rodziny3, z wykorzystaniem 

zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności, w przypadku gdy członek 

rodziny zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej nie później niż miesiąc przed dniem złożenia przez 

Kandydata/tkę dokumentów rekrutacyjnych, 

k) zamierzają prowadzić działalność gospodarczą jednocześnie o tym samym profilu co przedsiębiorstwo prowadzone przez 

członka rodziny i pod tym samym adresem, z wykorzystaniem pomieszczeń, w których jest prowadzona działalność, 

l) planują rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 

1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, 

m) planują rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów 

przeznaczonych do takiego transportu, 

n) byłyby w stanie założyć działalność gospodarczą nawet w sytuacji nie otrzymania dotacji inwestycyjnej 

(minimalizowanie zjawiska creamingu),  

o) które zarejestrowały działalność gospodarczą przed dniem złożenia Biznes Planu.   

 

2. Nie jest dopuszczalne udzielenie wsparcia osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie 

wymienionym w art. 1 ust. 2 lit. C i d, ust. 3 lit. D oraz 4 i 5 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

3. Nie jest dopuszczalne udzielenie wsparcia osobom które planują wykorzystanie przewidzianej  w projekcie pomocy 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy 

publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-

2020 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 

Traktatu  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  

4. Nie jest dopuszczalne udzielenie wsparcia osobom, które otrzymały dofinansowanie na pokrycie tych samych wydatków 

kwalifikowalnych z innego źródła w ramach wyłączeń grupowych, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Rady (WE) 

nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczącego stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do 

niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz. Urz. WE L 142 z 14.05.1998, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 1, str. 312) lub na podstawie decyzji przyjętej przez Komisję Europejską w odniesieniu do 

pomocy indywidualnej. 

5. 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 (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) NIE JEST 

DOPUSZCZALNE UDZIELENIE WSPARCIA OSOBOM: 

a) planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia 

Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i 

akwakultury; 

b) planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych; 

c) planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów 

rolnych w następujących przypadkach:  

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

prostej, a także  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i / lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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 kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów 

podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą; 

 kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym;  

d) planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, 

tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej 

lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;  

e) planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych 

w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;  

f) na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną 

z prawem oraz ze wspólnym rynkiem. 

 

§ 5 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE 
 

1. Dokumenty rekrutacyjne składają się z: 
 

a) FORMULARZ REKRUTACYJNY (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). 
 

b) ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO: 

 Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (oryginał) potwierdzające status osoby bezrobotnej / długotrwale 

bezrobotnej (jeśli dotyczy) – wydane nie później niż 14 dni przed dniem złożenia dokumentów rekrutacyjnych,  

 Oświadczenie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy  (jeśli dotyczy) zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do Regulaminu, 

 Oświadczenie osoby długotrwale bezrobotnej (jeśli dotyczy) zgodne z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu,  

 Oświadczenie osoby biernej zawodowo (jeśli dotyczy) zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu, 

 Oświadczenie Kandydata/tki o przynależności do grupy docelowej (jeśli dotyczy) zgodnie z załącznikiem nr 5 

do Regulaminu, 

 Oświadczenie Kandydata/tki potwierdzające zapoznanie się z przyjętymi kryteriami kwalifikacji do udziału 

w projekcie (oryginał) zgodnie z załącznikiem nr 6 do Regulaminu, 

 Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez uprawniony 

organ (jeśli dotyczy), 

 Kserokopia ostatniego uzyskanego dyplomu (świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom ukończenia studiów). 
 

2. Dokumenty rekrutacyjne uzupełniające składane przez Kandydatów/tki zakwalifikowanych/ne do udziału w Projekcie 

w terminie uzgodnionym z Beneficjentem, jednakże nie później niż 5 dni roboczych po zakwalifikowaniu Kandydata/tki 

do udziału w Projekcie (licząc od dnia następnego po dniu ogłoszenia na stronie internetowej www.szkolenia.bdcenter.pl 

listy rankingowej Kandydatów/tek rekomendowanych do udziału w Projekcie). Beneficjent może wyrazić zgodę na 

dłuższy termin doręczenia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego. 

a) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych zawartych w Formularzu rekrutacyjnym na dzień 

przystąpienia do projektu (podpisania Deklaracji udziału w projekcie) – zgodnie z załącznikiem nr 9 do Regulaminu; 

b) Deklaracja udziału w Projekcie - zgodnie z załącznikiem nr 10 do Regulaminu; 

c) Ankieta badająca status Uczestnika/czki projektu w momencie przystąpienia do projektu – zgodnie 

z załącznikiem nr 11 do Regulaminu, 

d) Oświadczenie Uczestnika/czki projektu dotyczące danych osobowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do 

Regulaminu; 

e) Oświadczenie o uczestnictwie tylko w 1 projekcie - zgodnie z załącznikiem nr 13 do Regulaminu; 

f) Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie posiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej 

w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu; 

g) Oświadczenie o ubezpieczeniu/ braku ubezpieczenia w KRUS - zgodnie z załącznikiem nr 14 do Regulaminu; 

h) Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat budżetowych (w bieżącym 

roku kalendarzowym i 2 poprzedzających go latach kalendarzowych) wraz z kserokopiami zaświadczeń 

dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie - 

zgodnie z załącznikiem nr 15 i 16 do Regulaminu;. 
 

3. W przypadku niedopełnienia formalności wynikających z ust. 2 Beneficjent ma prawo do zakwalifikowania do Projektu 

kolejnej osoby z listy rezerwowej. 

4. Kopie załączonych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata/tkę poprzez 

opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym 

podpisem Kandydata/tki lub opatrzone na pierwszej stronie napisem „Za zgodność z oryginałem od strony … do 
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strony…”, z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata/tki i parafką na każdej ze stron. Jednocześnie każdy 

z Kandydatów/tek zobowiązany/a jest przedstawić Beneficjentowi na jego żądanie, wszystkie oryginały dokumentów, 

których kserokopie zostały złożone do Beneficjenta celem potwierdzenia ich autentyczności. 

5. Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić czytelnie, w języku polskim, elektronicznie/komputerowo lub wypełnić 

odręcznie długopisem, pismem czytelnym i przedłożyć w formie wydruku lub wypełnione odręcznie, wraz z czytelnym 

podpisem Kandydata/tki w wyznaczonych miejscach. Należy wypełnić wszystkie rubryki formularza rekrutacyjnego 

a w przypadku gdy któraś z części formularza nie dotyczy osoby wypełniającej, należy wpisać „nie dotyczy”. W miejscu 

wyboru oznaczonego symbolem   należy zaznaczyć właściwą odpowiedź „krzyżykiem” X. 

6. Podczas składania dokumentów rekrutacyjnych Kandydaci/tki powinni/powinny mieć ze sobą dowód osobisty w celu 

weryfikacji przez pracownika Beneficjenta danych osobowych Kandydata/tki zawartych w przedkładanych dokumentach 

rekrutacyjnych. W przypadku jego nieokazania bądź dostarczenia dokumentów drogą pocztową obligatoryjna 

weryfikacja zgodności danych nastąpi podczas podpisywania deklaracji udziału w projekcie i/lub umowy uczestnictwa 

we wsparciu szkoleniowo-doradczym. 

7. Złożone przez Kandydatów/tki dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 

 
§ 6 

PROCEDURA REKRUTACJI 
 

1. Rekrutacja prowadzona będzie na podstawie niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z zasadą równości szans, w tym 

równości szans kobiet i mężczyzn, w oparciu o standard minimum oraz zgodnie z zasadą niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

2. Rekrutacja prowadzona będzie na terenie powiatu przeworskiego, lubaczowskiego i przemyskiego ziemskiego w ramach 

jednej tury rekrutacji w grudniu 2017 roku. 

3. Rekrutacja do projektu będzie dwuetapowa:  

I etap rekrutacji obejmuje złożenie Dokumentów rekrutacyjnych oraz ich ocenę formalną i merytoryczną,  

II etap obejmuje rozmowę z Doradcą zawodowym i test diagnostyczny badający predyspozycje przedsiębiorcze.  

4. Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest prawidłowe wypełnienie Formularza rekrutacyjnego 

i dostarczenie go wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonym terminie do Beneficjenta. Dokumenty 

rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej www.szkolenia.bdcenter.pl lub otrzymać w Biurze Projektu.  

5. Dokładny termin rekrutacji zostanie podany do wiadomości publicznej na co najmniej 10 dni roboczych przed dniem 

rozpoczęcia rekrutacji. 

6. Na co najmniej 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia rekrutacji na stronie internetowej www.szkolenia.bdcenter.pl 

zamieszczone zostaną dokumenty rekrutacyjne oraz dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie. 

7. Nabór dokumentów rekrutacyjnych będzie trwał minimum 5 dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia rekrutacji. 

W przypadku braku wystarczającej liczby Kandydatów/tek Beneficjent zastrzega sobie prawo do przedłużenia rekrutacji. 

Informacja o wydłużeniu naboru umieszczona zostanie w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 

www.szkolenia.bdcenter.pl. 

8. Dokumenty Rekrutacyjne można złożyć osobiście w Biurze Projektu (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 

15:30) lub przesłać pocztą/kurierem na adres Biura Projektu lub złożyć osobiście podczas spotkania rekrutacyjnego 

organizowanego w danym powiecie objętym projektem (zorganizowane będzie minimum 1 spotkanie w danym 

powiecie). 

9. Terminy i miejsca spotkań rekrutacyjnych będą zamieszczone na stronie internetowej www.szkolenia.bdcenter.pl. 

10. Dla dokumentacji rekrutacyjnej przesłanej pocztą/kurierem za datę dostarczenia uznaje się datę wpływu (data i godzina) 

dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu. 

11. Za datę wpływu dokumentów rekrutacyjnych, w przypadku osobistego złożenia dokumentów do Beneficjenta, uznaje się 

termin dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu. 

12. Za datę wpływu dokumentów rekrutacyjnych w przypadku złożenia dokumentów podczas spotkań rekrutacyjnych uznaje 

się termin przekazania dokumentów rekrutacyjnych pracownikowi Beneficjenta podczas spotkań rekrutacyjnych. 

13. Każda osoba, która złoży dokumenty rekrutacyjne, otrzymuje Numer Identyfikacyjny Kandydata (NIK) co będzie 

jednoznaczne z potwierdzeniem wpływu  dokumentów do Biura Projektu. 

14. Dokumenty rekrutacyjne nadesłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane. 

15. Kandydaci/tki zostaną pisemnie poinformowani/ne: 

a)  o przyjęciu do projektu, 

b) o odmowie przyjęcia do projektu tj. o przyczynach odrzucenia aplikacji (uzasadnienie wraz z uzyskanym wynikiem 

punktowym). 
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16. Dokumenty rekrutacyjne złożone przed terminem rozpoczęcia rekrutacji lub po zakończeniu terminu rekrutacji, jak 

również dokumenty złożone wielokrotnie nie będą podlegać rozpatrzeniu. 

17. Beneficjent zastrzega, iż wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do 

udziału w projekcie. 

18. O zakwalifikowaniu Kandydatów/tek do projektu decydować będzie Komisja Rekrutacyjna powołana przez Beneficjenta 

w skład której wejdą: 

 Etap I – ocena formalna i merytoryczna, 2 osoby powołane z personelu Beneficjenta; 

 Etap II – Doradca zawodowy. 

19. Komisja Rekrutacyjna przy ocenie Dokumentów rekrutacyjnych zobligowana będzie do stosowania kryteriów zawartych 

w karcie oceny formalnej i merytorycznej (zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do niniejszego Regulaminu). Przed 

rozpoczęciem prac Komisji Rekrutacyjnej, każdy z jej członków złoży pisemną deklarację o bezstronności i poufności.  

20. Ocena formalna będzie dokonywana na bieżąco w sposób 0 – 1 (spełnia / nie spełnia) w oparciu o Kartę oceny formalnej 

formularza rekrutacyjnego. Ocena formalna powinna zostać zakończona do 5 dni roboczych liczonych od dnia 

zakończenia naboru (zakończenia rekrutacji).  

21. Komisja Rekrutacyjna ma prawo sprawdzić wiarygodność danych podanych przez Kandydata/tkę w dokumentach 

rekrutacyjnych, prosząc Kandydatów/tki o dodatkowe dokumenty lub sprawdzając dane w odpowiednich instytucjach. 

Jeżeli Kandydat/tka nie przedstawi lub odmówi przedstawienia wskazanych dokumentów, okoliczność ta zostanie 

uwzględniona przez Komisję Rekrutacyjną i może stanowić przesłankę negatywnej oceny. 

22. Dokumenty rekrutacyjne niekompletne lub zawierające uchybienia formalne będą odrzucane i nie będą podlegały ocenie 

merytorycznej. 

23. Metodologia przyznawania punktacji podczas oceny formalnej formularza rekrutacyjnego: 
 

Lp. KRYTERIA ZWIĄZANE Z PRZYNALEŻNOŚCIĄ DO GRUPY DOCELOWEJ Liczba  punktów 

1. Osoba powyżej 50 r.ż. 4 pkt. 

2. Kobieta 6 pkt. 

3. Osoba niepełnosprawna 4 pkt. 

4. Osoba długotrwale bezrobotna 4 pkt. 

Razem: 18 pkt. 
 

24. Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać każdy Kandydat w trakcie oceny formalnej to 18 punktów. Za 

spełnienie każdego z 4 preferencyjnych kryteriów kwalifikacyjnych określonych w  § 3 ust. 2 Komisja Rekrutacyjna 

będzie przyznawała dodatkowe punkty. 

25. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne prawidłowe pod względem formalnym zostaną ocenione merytorycznie zgodnie z 

zasadą „dwóch par oczu” tj. przez 2 członków Komisji Rekrutacyjnej w oparciu o Kartę oceny merytorycznej formularza 

rekrutacyjnego. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej będzie oceniał merytorycznie dokumenty rekrutacyjne 

Kandydata/tki indywidualnie. Punktacja przyznana za dane kryterium będzie stanowiła średnią arytmetyczną z ocen 

przyznanych przez dwóch członków Komisji. 

26. Ocena merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych powinna zakończyć się w terminie do 15 dni roboczych liczonych od 

dnia zakończenia naboru (terminu składania dokumentów rekrutacyjnych). W przypadku wpłynięcia dużej ilości 

dokumentów rekrutacyjnych Beneficjent ma prawo do przedłużenia czasu oceny merytorycznej otrzymanych 

dokumentów rekrutacyjnych. 

27. W przypadku Kandydatów/tek, u których wystąpiły duże rozbieżności w ocenie formularzy rekrutacyjnych pod 

względem merytorycznym przez członków Komisji Rekrutacyjnej (25 pkt. i więcej) o końcowej punktacji merytorycznej 

decydować będzie trzecia ocena i ta ocena będzie wiążąca. W przypadku powstałych ww. rozbieżności spośród personelu 

Beneficjenta powołany zostanie trzeci członek Komisji Rekrutacyjnej, który dokona trzeciej oceny.  

28. Ocena merytoryczna formularza rekrutacyjnego, w każdej kategorii i części podlegającej ocenie, przedstawiana jest w 

postaci liczb całkowitych (bez części ułamkowych). Po przedstawieniu każdej z dwóch niezależnych od siebie ocen, 

obliczana jest średnia arytmetyczna punktów za poszczególne kryteria merytoryczne. Tak obliczoną średnią nie 

zaokrągla się, lecz przedstawia wraz z częścią ułamkową. 

29. Ocena merytoryczna, dokonywana przy pomocy Karty oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego, zawiera krótkie 

pisemne uzasadnienie osoby oceniającej. Zakres opisu uzasadniającego ocenę formularza rekrutacyjnego będzie zawierał 

co najmniej ocenę stopnia spójności wykształcenia, doświadczenia zawodowego, kwalifikacji z planowanym 

prowadzeniem działalności gospodarczej lub profilem planowanej działalności gospodarczej. 
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30. Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać Kandydat/tka w trakcie oceny merytorycznej to 42 punkty, przy czym 

minimalna liczba punktów tej oceny konieczna do starania się o udział w II Etapie rekrutacji to 60% pkt. Kandydaci, 

którzy otrzymali mniej niż 60% punktów w trakcie oceny merytorycznej zostaną odrzuceni na etapie oceny 

merytorycznej. 

31. Metodologia przyznawania punktacji podczas oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego: 
 

Lp. Kryteria oceny merytorycznej 
Maks. liczba 

punktów 

1. Pomysł na działalność gospodarczą  (Cz. IV pkt. 7 Formularza rekrutacyjnego) 5 

2. Stopień przygotowania inwestycji do realizacji (Cz. IV pkt. 8 Formularza rekrutacyjnego) 2 

3. 
Wielkość i rodzaj planowanego zatrudnienia   

Deklaracja Kandydata/tki zatrudnienia pracownika na umowę o pracę na okres min. 3 miesięcy 

w wymiarze co najmniej 1/2 etatu (Cz. IV pkt. 9 Formularza Rekrutacyjnego) 

3 

4. Opis oferowanych produktów/usług (Cz. IV pkt. 10 Formularza rekrutacyjnego) 4 

5. Znajomość rynku i charakterystyka klientów (Cz. IV pkt. 11 Formularza Rekrutacyjnego)  4 

6. Znajomość konkurencji (Cz. IV pkt. 12 Formularza Rekrutacyjnego) 3 

7. 
Słabe i mocne strony planowanego przedsięwzięcia oraz szanse i zagrożenia związane z jego 

realizacją (Cz. IV pkt. 13 Formularza rekrutacyjnego) 
5 

8. 
Działania promocyjne związane z planowaną działalnością gospodarczą 

(Cz. IV pkt. 14 Formularza rekrutacyjnego) 
1 

9. 
Ocena przedstawionych wydatków, ich zasadność, realność w stosunku do zaplanowanej 

działalności gospodarczej i spójność planu inwestycyjnego 

(Cz. IV pkt. 15 Formularza rekrutacyjnego) 

7 

10. 
Ocena posiadanych zasobów rzeczowych i materialnych, przydatnych do prowadzenia 

działalności gospodarczej (Cz. IV pkt. 16 Formularza Rekrutacyjnego) 
2 

11. 
Ocena posiadanego doświadczenia przydatnego do prowadzenia działalności gospodarczej 
(Cz. IV pkt. 17 Formularza Rekrutacyjnego) 

3 

12. 
Ocena posiadanego wykształcenia, odbytych szkoleń, posiadanych umiejętności i kwalifikacji 

przydatnych do prowadzenia działalności gospodarczej (Cz. IV pkt. 18 Formularza 

Rekrutacyjnego) 

3 

Razem: 42 

 

32. Maksymalnie 80 osób o najwyższej liczbie punktów uzyskanych z oceny formalnej i merytorycznej dokumentów 

rekrutacyjnych zostanie skierowanych do II etapu rekrutacji. Czas i miejsce spotkania z Doradcą zawodowym zostaną 

ustalone indywidualnie z każdym/ą Kandydatem/tką. 

33. II etap rekrutacji powinien zostać zakończony w ciągu 20 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia I etapu 

rekrutacji. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent może podjąć decyzję o przedłużeniu II etapu rekrutacji. 

34. W ramach II Etapu rekrutacji można otrzymać max. 40 pkt.: 

a) część I - Test diagnostyczny badający predyspozycje przedsiębiorcze max. 15 pkt (czas trwania 1 godzina); 

b) część II Rozmowa z doradcą zawodowym max. 25 pkt. (czas trwania 1 godzina); 

33. Minimalna liczba punktów konieczna do starania się o udział w projekcie to co najmniej 50% pkt. uzyskane w każdej z 

części (tj. część I – 7,5 pkt, część II – 12,5 pkt.). Kandydaci/tki, którzy/które otrzymali/ły mniej niż 50% punktów w 

części I i mniej niż 50% punktów w części II zostaną odrzuceni/odrzucone na II Etapie rekrutacji. 

34. W ramach II Etapu rekrutacji Doradca zawodowy ocenia m.in.:  

- obszar osobowościowy i predyspozycje o charakterze przedsiębiorczym (w tym samodzielność, przedsiębiorczość, 

umiejętność planowania i myślenia analitycznego, sumienność), 

- szanse na realizację przedsięwzięcia m. in. pod kątem przygotowania, motywacji, determinacji i zaangażowania 

Kandydata/tki  w uruchomienie własnej działalności gospodarczej. 



 

9 

 

35. Na podstawie oceny punktowej uzyskanej w trakcie I i II etapu rekrutacji sporządzona zostanie Lista Uczestników/czek 

projektu (osób zakwalifikowanych od udziału w projekcie) i lista rezerwowa według malejącej liczby punktów, w 

podziale na kobiety i mężczyzn.  

36. Listy Uczestników/czek projektu i listy rezerwowe każdorazowo zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

www.szkolenia.bdcenter.pl z podaniem numeru NIK oraz będą dostępne do wglądu w Biurze Projektu. 

37. W sytuacji rezygnacji osoby zakwalifikowanej do Projektu zakwalifikowana do Projektu zostanie osoba z listy 

rezerwowej z zachowaniem kolejności rankingowej w ramach danej listy, odrębnie dla kobiet i mężczyzn. 

38. Kolejne osoby z listy rezerwowej mogą przystąpić do Projektu do momentu, w którym przeprowadzonych zostanie nie 

więcej niż 20% obowiązkowych zajęć przewidzianych w ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego. 

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

40. Po zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej każdy/a Kandydat /tka zostanie poinformowany/a pisemnie lub e-mailowo o 

wynikach oceny (uzasadnienie wraz z uzyskanym wynikiem punktowym). 

41. W przypadku braku wystarczającej liczby Kandydatów/tek Beneficjent zastrzega sobie prawo do przedłużenia rekrutacji 

lub dokonania dodatkowego naboru. Decyzja w tym zakresie należy do Beneficjenta a informacje o wydłużeniu 

rekrutacji lub informacja o dodatkowym naborze zamieszczona zostanie na stronie internetowej 

www.szkolenia.bdcenter.pl oraz w Biurze Projektu. 

42. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie decyduje suma punktów uzyskanych z I i II etapu rekrutacji. W przypadku 

uzyskania równej liczby punktów o zakwalifikowaniu do projektu decyduje liczba punktów uzyskanych na II etapie 

rekrutacji w części II tj. rozmowy z Doradcą zawodowym. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać z obu 

etapów rekrutacji, wynosi 100 punktów.  

43. Do udziału w Projekcie zakwalifikowanych zostanie łącznie 60 Kandydatów/tek w tym 33 Kobiety i 27 Mężczyzn z 

najwyższą liczbą punktów. 

44. Obszar wsparcia charakteryzuje feminizacja zjawiska bezrobocia (bariera równościowa): 52% kobiet zamieszkujących w 

powiecie przemyskim ziemskim, 49,94% kobiet zamieszkujących w powiecie lubaczowskim i 54% kobiet 

zamieszkujących w powiecie przeworskim oraz bierności zawodowej (61,6% kobiet i 38,4% mężczyzn). Również 

działalność gospodarcza w województwie podkarpackim prowadzą częściej mężczyźni (62%), niż kobiety (38%), w 

związku z powyższym zdecydowano o podniesieniu procentowego udziału kobiet uczestniczących w projekcie do 55%. 

45. Kandydat/tka, który/a w dniu przystąpienia do projektu nie spełnia kryteriów kwalifikacyjnych deklarowanych w 

Formularzu rekrutacyjnym, jest odrzucany/a z udziału w projekcie.  

46. Beneficjent zastrzega, że zakwalifikowanie się do projektu nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia 

finansowego na założenie działalności gospodarczej.  
 

UWAGA: W związku z przyznawaniem punktów za utworzenie miejsca pracy zadeklarowanego w Formularzu 

rekrutacyjnym, poziom zatrudnienia oraz rodzaj działalności nie może ulec zmianie po zakwalifikowaniu się do 

projektu. Zmiana zadeklarowanego rodzaju działalności lub nieutworzenie miejsca pracy po zakwalifikowaniu się do 

projektu będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i skutkuje wyłączeniem z udziału w projekcie. W 

takim przypadku do projektu zostanie przyjęta kolejna osoba z listy rezerwowej. Utworzone miejsce pracy musi być 

utrzymane przez okres minimum 3 miesięcy w wymiarze co najmniej ½ etatu od momentu podpisania Umowy o pracę z 

nowozatrudnionym pracownikiem. Niedopuszczalne jest zatrudnienie pracownika na umowę inną niż umowa o pracę. 

Umowa o pracę z nowo zatrudnionym pracownikiem musi być dostarczona do Biura Projektu w nieprzekraczalnym 

terminie do 9 miesięcy po podpisaniu Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. 

 
§7 

REALIZACJA WSPARCIA SZKOLENIOWO-DORADCZEGO 
 

1. Po pozytywnym przejściu etapu rekrutacji i zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie Uczestnik/czka projektu 

przejdzie do etapu szkoleniowo-doradczego. Udział w nim jest podstawowym kryterium starania się o pomoc finansową 

oferowaną w projekcie i następuje po podpisaniu przez Uczestników/czki projektu Umowy na otrzymanie wsparcia 

szkoleniowo-doradczego.  

2. Przed podpisaniem ww. umowy Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest dostarczyć do Biura Projektu zaświadczenie 

z Urzędu Skarbowego o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy 

poprzedzających dzień przystąpienia do projektu oraz inne oświadczenia i dokumenty wymienione w §5 ust. 2 niniejszego 

Regulaminu.  

3. Uczestnik/czka projektu przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej ma obowiązek uczestnictwa w poradnictwie 

grupowym/warsztatach oraz poradnictwie inwestycyjno-biznesowym.  

4. Poradnictwo grupowe/warsztaty będzie/będą prowadzone w 5 grupach w wymiarze 32 godziny na grupę (4 dni 

szkoleniowe po 8 godzin) i obejmie moduły/bloki tematyczne takie jak: regulacje prawno-księgowe działalności 
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gospodarczej, marketing w działalności gospodarczej, działalność gospodarcza a zatrudnienie pracownika, 

przedsiębiorczość na obszarze realizacji projektu, opracowanie biznes planu. 

5. Wsparcie szkoleniowo-doradcze realizowane będzie na obszarze realizacji projektu tj. w powiatach: lubaczowskim, 

przeworskim, przemyskim ziemskim. Miejsca poradnictwa grupowego/warsztatów zostaną dostosowane do potrzeb i 

możliwości Uczestników/czek projektu.  

6. Uczestnikowi/czce projektu w związku z udziałem w grupowym poradnictwie/warsztatach zapewnione zostaną: materiały 

szkoleniowe, materiały biurowe, ubezpieczenie NNW, wyżywienie oraz serwis kawowy. Ponadto Beneficjent zapewni dla 

Uczestników/czek projektu uczestniczącym w poradnictwie/warsztatach dodatkowe wsparcie w postaci zwrotu kosztów 

dojazdu (dla osób, których miejsce zamieszkania jest inne niż miejsce realizacji grupowego poradnictwa/warsztatów) oraz 

dla 20% Uczestników/czek projektu zapewnione zostanie dodatkowe wsparcie w postaci zwrotu kosztów opieki nad 

dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną. 

7. Dodatkowe wsparcie w postaci zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną oraz zwrot kosztów 

dojazdu uregulowane zostaną w odrębnych dokumentach. 

8. Uczestnikom/czkom projektu w związku z uczestnictwem w grupowym poradnictwie/warsztatach nie przysługuje 

dodatek szkoleniowy. 

9. Kolejnym elementem wsparcia szkoleniowo-doradczego jest indywidualne poradnictwo inwestycyjno-biznesowe w 

którym obowiązkowo weźmie udział każdy z Uczestników/czek projektu. Poradnictwo świadczone będzie przez Doradcę 

biznesowego/inwestycyjno-biznesowego dla Uczestników/czek projektu wg. zgłaszanego przez nich zapotrzebowania. 

Przewiduje się średnio 4 godziny wsparcia dla każdego/każdej Uczestnika/czki projektu realizowanych w postaci spotkań 

osobistych oraz zapewnione zostanie wsparcie zdalne (np. e-mail). Poradnictwo ma na celu pomoc Uczestnikowi/czce 

projektu w zakresie przygotowania biznes planu własnej firmy z uwzględnieniem wymogów konkursu biznes planów 

realizowanego w ramach Projektu. Spotkania indywidualne będą ustalane według potrzeb zgłaszanych przez 

Uczestników/czki projektu. 

10. Miejsca i terminy spotkań z Doradcą biznesowym/inwestycyjno-biznesowym zostaną dostosowane do potrzeb i 

możliwości Uczestników/czek projektu. Możliwe będą częściowo zdalne konsultacje z Doradcą np: online, co zapewni 

elastyczny czas zajęć i umożliwi nieingerowanie w życie prywatne Uczestników/czek projektu. 

11. Uczestnicy/czki projektu są zobowiązani/e do podpisywania karty potwierdzającej wykonanie każdej usługi doradczej w 

ramach indywidualnego poradnictwa inwestycyjno- biznesowego i wypełniania wszelkich niezbędnych dokumentów 

koniecznych do prawidłowej realizacji tego poradnictwa. 

12. Uczestnicy/czki projektu są zobowiązani/ne do podpisywania list obecności na zajęciach grupowego 

poradnictwa/warsztatów oraz list odbioru wyżywienia, list odbioru materiałów biurowych i szkoleniowych, oraz 

wypełniania ankiet ewaluacyjnych i innych dokumentów i formularzy związanych z wymaganiami projektu 

przedkładanych im przez Beneficjenta i/lub Partnera Projektu. 

13. Nieobecność na grupowym poradnictwie/warsztatach przekraczająca 20% lub nieskorzystanie z indywidualnego 

poradnictwa inwestycyjno-biznesowego będą równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie. 

 
§8 

WSPARCIE FINANSOWE – JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA 
 

1. W Projekcie zostaną przyznane 52 dotacje inwestycyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  
2. Dotacja inwestycyjna na uruchomienie przedsiębiorstwa będzie wypłacana przez Beneficjenta. 
3. O przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej może ubiegać się 

każdy/każda Uczestnik/czka projektu, który/a:  
 ukończył/a poradnictwo grupowe/warsztaty z absencją nie przekraczającą 20%, 

 skorzystał/a z indywidualnego poradnictwa inwestycyjno-biznesowego,  

 złożył/a w wyznaczonym terminie biznesplan z wymaganymi załącznikami.  

4. Uczestnicy/czki projektu są zobligowani/ne do złożenia w wyznaczonym terminie biznesplanu wraz z wymaganymi 

załącznikami lub oświadczenia o rezygnacji z ubiegania się o wsparcie finansowe. Każdy z Uczestników/czek projektu 

zostanie poinformowany/a o terminie składania dokumentów drogą mailową lub telefonicznie, stosowna informacja 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.szkolenia.bdcenter.pl oraz w Biurze Projektu. Nabór będzie trwał co 

najmniej 15 dni roboczych od daty zamieszczenia informacji o możliwości składania biznesplanów wraz z wymaganymi 

załącznikami.  

5. Opracowany biznesplan wraz z wymaganymi załącznikami zostanie zweryfikowany formalnie przez personel Projektu 

pod kątem kompletności i poprawności formalnej zgodnie z Kartą oceny formalnej biznesplanu.  

6. Informacja o wynikach oceny formalnej zostanie umieszczona na stronie internetowej www.szkolenia.bdcenter.pl oraz w 

Biurze Projektu. Ponadto Beneficjent poinformuje każdego/każdą Uczestnika/czkę projektu o wynikach oceny formalnej 

za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.  

7. Ocena merytoryczna biznesplanów zostanie dokonana zgodnie z Kartą oceny merytorycznej biznesplanów przez KOW, 

powołaną przez Beneficjenta. Na podstawie dokonanej oceny KOW sporządzi listę biznesplanów rekomendowanych do 

dofinansowania. Ponadto KOW sporządzi listę rezerwową w oparciu o malejącą liczbę punktów. Po zakończeniu oceny 

merytorycznej każdy/każda Uczestnik/czka projektu zostanie poinformowany/a o wynikach oceny (uzasadnienie wraz z 
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uzyskanym wynikiem punktowym – wysłane będzie e-mailem i/lub pocztą tradycyjną) oraz możliwości złożenia 

odwołania. Informacja o wynikach oceny merytorycznej zostanie również umieszczona w Biurze Projektu i na stronie 

internetowej www.szkolenia.bdcenter.pl. Uczestnicy/czki projektu zostaną poinformowani/ne o wynikach KOW w 

terminie do 20 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia oceny prowadzonej przez KOW. Okres poinformowania 

Uczestników/czki projektu o wynikach oceny biznesplanów obejmuje pierwsze posiedzenie KOW i proces odwołań od 

oceny KOW opisany w §8 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Beneficjent 

zastrzega sobie prawo do wydłużenia termin poinformowania Uczestników/czek projektu o wynikach oceny 

biznesplanów.  

8. Beneficjent umieści informację o terminach dokonywania ocen (formalnej i merytorycznej). Informacja zostanie 

zamieszczona w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.szkolenia.bdcenter.pl.Warunkiem podpisania Umowy 

o udzielenie wsparcia finansowego z wybranym Uczestnikiem/czką projektu jest zarejestrowanie działalności 

gospodarczej przez tego/tą Uczestnika/czkę projektu w terminie 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wynikach 

naboru na przyznanie dotacji. Potwierdzeniem wypełnienia tego warunku jest dostarczenie do Beneficjenta w 

powyższym terminie dokumentów potwierdzających fakt zarejestrowania działalności gospodarczej. W przypadku 

niedotrzymania terminu dotacja nie zostanie przyznana i Beneficjent nie podpisze z Uczestnikiem/czką projektu Umowy 

o udzielenie wsparcia finansowego. W tym przypadku dotacja może zostać przyznana kolejnej osobie, zgodnie z listą 

rezerwową. Uczestnik/czka projektu nie może zarejestrować działalności gospodarczej przed dniem złożenia biznesplanu 

wraz z załącznikami.  

9. Wysokość jednorazowej dotacji inwestycyjnej uzależniona będzie od wysokości wydatków inwestycyjnych, na pokrycie 

których ubiegać się będzie Uczestnik/czka projektu i nie może przekraczać maksymalnej wartości 24 330,24 PLN. 

10. Środki finansowe z jednorazowej dotacji inwestycyjnej na uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej będą 

mogły być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych, uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności 

gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych (w tym m.in. na składniki majątku trwałego i wyposażenia - nowe i 

używane, koszty prac remontowych i budowlanych, inne). Środki dotacji służą pokryciu wydatków inwestycyjnych, 

umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa, nie mogą one stanowić pomocy operacyjnej służącej 

pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa (np. czynsz, reklama, itp.).  

11. Zakup używanych środków trwałych jest kwalifikowalny przy spełnieniu wszystkich poniższych warunków:  

a) sprzedający wystawia deklarację, że środek trwały nie został nabyty ze środków publicznych,  

b) cena zakupionego środka trwałego używanego nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa niż 

cena podobnego nowego sprzętu,  

c) środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem 

oraz spełnia obowiązujące normy i standardy.  

12. Dotacja wypłacana będzie Uczestnikowi/czce projektu przez Beneficjenta przelewem na rachunek bankowy w systemie 

zaliczkowo-refundacyjnym, w następujący sposób:  

a) zaliczka w wysokości 90% kwoty dotacji, wypłacana po podpisaniu Umowy o udzielenie wsparcia finansowego, 

b) płatność końcowa, w formie refundacji poniesionych kosztów – pozostałe 10% kwoty dotacji, wypłacana po 

zatwierdzeniu całkowitego rozliczenia dotacji i przeprowadzeniu kontroli na miejscu. W przypadku braku środków 

na koncie Projektu, zaliczka może być wypłacona w kilku transzach.  

13.    Beneficjent zastrzega sobie, że wypłata jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego finansowego, o 

którym mowa w § 9, nastąpi po otrzymaniu przeznaczonych na ten cel środków od Instytucji Pośredniczącej i spełnieniu 

wszystkich warunków właściwej umowy przez Uczestnika/czkę projektu.  

14.    Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a będzie w terminie 2 miesięcy od dnia przekazania 90% wsparcia finansowego 

do rozliczenia otrzymanych środków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony 

przez Beneficjenta.  

15. Uczestnik/czka projektu jest zobowiązany/a do prowadzenia działalności gospodarczej, na uruchomienie której 

otrzymał/a wsparcie finansowe, przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jej zarejestrowania.  

16. Pomoc finansowa udzielana w postaci jednorazowej dotacji stanowi pomoc de minimis. 

17. Szczegółowe warunki przyznania i wypłaty jednorazowej dotacji inwestycyjnej będzie regulował Regulamin 

przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Umowa o udzielenie wsparcia finansowego. 

 

§ 9 

WSPARCIE FINANSOWE – WSPARCIE POMOSTOWE 
 

1. Wsparcie pomostowe przyznawane będzie na wniosek Uczestnika/czka projektu, który/która otrzymał/a dotację na 

prowadzenie działalności gospodarczej. Wsparcie przyznawane będzie na okres do 12 miesięcy, licząc od dnia 

rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (podpisanie Umowy o udzielenie wsparcia finansowego). Wsparcie 

pomostowe finansowe wypłacane będzie w comiesięcznych transzach w wysokości nie przekraczającej kwoty 2000,00 

PLN miesięcznie. Środki te będą miały na celu ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie niezbędnych wydatków 

związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej (np. składki ZUS, podatek oraz opłaty administracyjne 

związane z prowadzoną działalnością).  
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2. Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego rozpatrywać będzie KOW rozpatrując biznesplan oceniając zasadność 

przyznania, wysokość i okres trwania wsparcia pomostowego finansowego.  

3. Wsparcie pomostowe finansowe będzie świadczone na rzecz Uczestnika/czki projektu na podstawie Umowy o udzielenie 

wsparcia pomostowego finansowego, które stanowi pomoc de minimis podlegającą dyskontowaniu zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości 

pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. 2004 nr 194 poz. 1983 z późn. zm.).  

4. Wsparcie pomostowe finansowe wypłacane jest w miesięcznych transzach. Pierwsza transza wypłacana jest wraz z 

dotacją inwestycyjną, natomiast każda kolejna po przedstawieniu przez Uczestnika/czkę projektu dokumentów 

ubezpieczeniowych ZUS wraz z dowodem zapłaty. Beneficjentowi przysługuje prawo kontroli wydatkowania całości 

przyznanych środków w trakcie trwania Projektu.  

5. Po wypłacie ostatniej transzy podstawowego wsparcia pomostowego Uczestnik/czka projektu ma obowiązek 

przedstawienia dokumentów poświadczających wydatkowanie całej kwoty przyznanego wsparcia w formie „Zestawienia 

wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego” 

6. Uczestnik/czka projektu ma obowiązek złożyć rozliczenie otrzymanego wsparcia pomostowego finansowego w 

obowiązkowym dwunastomiesięcznym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Rozliczenie następuje na 

wskazanym przez Beneficjenta wzorze „Zestawienia wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego” wraz z 

dołączonymi kopiami dokumentów potwierdzających ponoszone wydatki.  

7. Szczegółowe warunki wypłaty wsparcia pomostowego finansowego będzie regulował Regulamin przyznawania środków 

finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego. 

 
§ 10 

PORADNICTWO INWESTYCYJNO-BIZNESOWE – WSPARCIE POMOSTOWE 
 

1. Uczestnicy/czki projektu, którzy/które otrzymają środki finansowe, o których mowa w § 8 i § 9, zostaną objęci/te 

poradnictwem inwestycyjno-biznesowym realizowanym przez Beneficjenta w wymiarze średnio 5 godzin na 

Uczestnika/czkę projektu. Poradnictwo będzie świadczone przez Doradcę według zapotrzebowania Uczestników/czek 

projektu i umożliwi uzyskanie wiedzy potrzebnej do rozwiązywania pojawiających się problemów na początku 

prowadzonej działalności gospodarczej.  

2. Zakres tematyczny poradnictwa inwestycyjno-biznesowego będzie dostosowany do zgłaszanych przez Uczestników/czki 

projektu potrzeb i będzie dotyczyć m.in.: działań marketingowych, strategii rozwoju firmy/usług/produktów, analizy 

potrzeb zatrudnienia, wprowadzenia nowych produktów/usług/innowacji i inne.  

3. Poradnictwo inwestycyjno-biznesowe stanowi pomoc de minimis i będzie udzielone na podstawie odrębnej Umowy.  

4. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia pomostowego będzie regulował Regulamin przyznawania środków 

finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz ww. Umowa. 

 

§11 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
 

1. Uczestnik/czka projektu jest uprawniony/a do nieodpłatnego udziału w Projekcie pod warunkiem spełnienia warunków 

określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

2. Uczestnik/czka projektu jest zobowiązany/a do uczestniczenia we wszystkich zajęciach, zarówno warsztatowych, jak i 

doradczych w tym kończących się złożeniem biznes planu, przewidzianych w zakresie wsparcia wymienionego w 

niniejszym regulaminie i wynikającym z umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego. 

3. Uczestnicy/czki projektu zobowiązani/ne są do udzielania niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i 

ewaluacji Projektu w trakcie udziału w projekcie oraz udzielenia informacji o ich sytuacji po zakończeniu udziału w 

projekcie (do 4 tygodni  i do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie). 

4. Uczestnicy/czki projektu będą zobowiązani/ne do podpisywania listy obecności na zajęciach grupowego 

poradnictwa/warsztatowych, potwierdzenia odbycia usług doradczych/poradnictwa, listy odbioru wyżywienia, listy 

odbioru materiałów szkoleniowych i biurowych oraz wypełniania ankiet ewaluacyjnych i innych dokumentów i 

formularzy związanych z wymaganiami projektu przedkładanych im przez Beneficjenta i/lub Partnera Projektu 

5. Uczestnicy/czki projektu są zobowiązani/ne do dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów 

związanych z realizacją projektu na każdą prośbę Beneficjenta. 

6. Uczestnicy/czki projektu, zobligowani/ne będą do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 

zbiorów Centralnego Systemu Teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych oraz RPO WP na 

lata 2014 -2020. 

7. Uczestnicy/czki projektu zobowiązani/ne są do dostarczania do dnia poprzedzającego założenie działalności 

gospodarczej dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia (na podstawie stosunku pracy, stosunku cywilno-

prawnego), o ile podejmą je w okresie uczestnictwa w Projekcie. Podjęcie zatrudnienia  przez Uczestnika/czkę projektu 

przed otrzymaniem dotacji będzie równoznaczne z zakończeniem udziału w projekcie. 
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8. Uczestnicy/czki projektu zobowiązani/ne będą do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności 

zatrudnieniowej/społeczno-zatrudnieniowej po zakończeniu udziału w Projekcie (do 3 miesięcy od zakończenia udziału 

w projekcie). 

9. Uczestnicy/czki projektu są zobowiązani/ne do poddawania się kontrolom w trakcie realizacji Projektu, prowadzonym 

przez Lidera Projektu, Partnera Projektu jak również inne instytucje do tego uprawnione w tym Instytucję Pośredniczącą. 

10. Jeżeli w przypadku podania nieprawdziwych informacji w Formularzu rekrutacyjnym, Oświadczeniach, Deklaracji 

udziału w projekcie, Biznes Planie czy też innych dokumentach przedłożonych przez Uczestnika/czkę projektu, koszty 

związane z uczestnictwem w projekcie, zostaną uznane przez Instytucję Pośredniczącą za niekwalifikowane w ramach 

projektu, Uczestnik/czka projektu ponosi całkowity koszt oferowanej pomocy w projekcie, do wysokości poniesionych 

na danego/daną Uczestnika/czkę projektu dotychczas kosztów (kosztów poniesionych do momentu stwierdzenia 

nieprawidłowości). 

11. Uczestnik/czka projektu w przypadku otrzymania dotacji na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej 

zobowiązany/a jest do zarejestrowania swojej działalności na obszarze realizacji projektu. 

12. Uczestnicy/czki projektu zobowiązani/ne są do przestrzegania niniejszego regulaminu, wyrażenia zgody na 

wykorzystanie swojego wizerunku, informowania o zmianie danych osobowych, statusu na rynku pracy oraz innych 

danych, które były podawane w dokumentacji rekrutacyjnej i dokumentacji związanej z uczestnictwem w projekcie, o ile 

dane te uległy zmianie.  

 
§12 

WARUNKI REZYGNACJI I SKREŚLENIA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 

1. Uczestnik/czka projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej 

wyłącznie w przypadku gdy: 

 rezygnacja zgłoszona została do Beneficjenta w ciągu 7 dni roboczych przed rozpoczęciem wsparcia szkoleniowo-

doradczego o którym mowa w §7, lub 

 rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami losowymi, zdrowotnymi lub innymi przyczynami 

niezależnymi od Uczestnika/czki projektu, które uniemożliwiły udział w Projekcie w zakresie przewidzianym na 

etapie rekrutacji. 

2. Rezygnacja z udziału może nastąpić w uzasadnionych przypadkach poprzez złożenie (drogą pocztową lub osobiście) 

przez Uczestnika/czkę projektu pisemnego oświadczenia z podaniem przyczyny rezygnacji oraz przedłożenia 

zaświadczenia od właściwej instytucji (np. zwolnienie lekarskie) do Biura Projektu. Powyższe oświadczenie 

Uczestnik/czka projektu jest zobowiązany/a złożyć w terminie 3 dni roboczych od momentu zaistnienia przyczyn 

będących podstawą rezygnacji. Powody rezygnacji podlegają ocenie Beneficjenta. 

3. Skreślenie Uczestnika/czki projektu z listy Uczestników nastąpi w przypadku: 

a) stwierdzenia podania nieprawdziwych danych i informacji w przekazanych przez Uczestnika/czkę projektu 

dokumentach, oświadczeniach i danych podczas procesu rekrutacji, 

b) niewywiązania się przez Uczestnika/czkę projektu z obowiązków niniejszego Regulaminu, 

c) naruszenia przez Uczestnika/czkę projektu warunków uczestnictwa w Projekcie wynikających z postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie z naruszeniem ust. 1 i 2 lub skreślenia z listy Uczestników Projektu, 

Uczestnik/czka projektu jest zobowiązany/a do zwrotu materiałów szkoleniowych (w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wezwania od Beneficjenta) oraz poniesionych kosztów jego/ jej uczestnictwa w Projekcie, w tym do zwrotu udzielonych 

dotacji i wsparcia pomostowego finansowego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, wraz z 

ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia otrzymania środków. 

5. Beneficjent może wypowiedzieć Umowę na otrzymanie wsparcia szkoleniowo-doradczego ze skutkiem 

natychmiastowym (oznaczającym wykluczenie Uczestnika/czki z Projektu) w przypadkach kiedy skreśli Uczestnika/czkę 

projektu z listy Uczestników oraz w sytuacji rezygnacji z uczestnictwa z naruszeniem ust. 1 i 2. 

 

§13 

OBOWIĄZEK ZWROTU UDZIELONEGO WSPARCIA FINANSOWEGO 
 

1. Uczestnik/czka projektu ma obowiązek zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od 

dnia ich otrzymania w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Beneficjenta lub właściwego organu kontrolnego, 

jeżeli:  

a) otrzymane środki zostaną wykorzystane niezgodnie z biznesplanem, w szczególności w sytuacji gdy zakupiono 

towary lub usługi nie ujęte w zestawieniu towarów lub usług przewidzianych do zakupienia, z zastrzeżeniem 

zaakceptowania przez Beneficjenta pisemnej prośby o wprowadzenie zmian przez Uczestnika/czkę projektu, 

b) Uczestnik/czka projektu będzie prowadził/a działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, przy czym 

do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub 

korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, 
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c) zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności 

gospodarczej,  

d) złoży niezgodne z prawdą oświadczenia na etapie ubiegania się o środki na rozwój przedsiębiorczości, 

e) naruszy inne istotne warunki umów oraz regulaminów. 

 

§14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla Kandydatów/tek i Uczestników/czek projektu, należy do 

Beneficjenta. 

2. W sprawach spornych decyzję podejmuje Beneficjent. 

3. Beneficjent i Partner Projektu nie ponoszą odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych 

dotyczących realizacji Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. 

4. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia 

publikacji na stronie internetowej www.szkolenia.bdcenter.pl. 

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej: http://www.szkolenia.bdcenter.pl.  

6. Nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, 

pozostaje w gestii Beneficjenta. 

7. Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania Umowy o dofinansowanie 

Projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.  

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, 4, 6, 7 Uczestnikom/czkom projektu nie przysługuje żadne roszczenie wobec 

Beneficjenta. 
 

 

 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Formularz rekrutacyjny.  

2. Oświadczenie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy. 

3. Oświadczenie osoby długotrwale bezrobotnej. 

4. Oświadczenie osoby biernej zawodowo. 

5. Oświadczenie Kandydata/tki o przynależności do grupy docelowej. 

6. Oświadczenie Kandydata/tki potwierdzające zapoznanie się z przyjętymi kryteriami kwalifikacji do 

udziału w projekcie. 

7. Karta oceny formalnej. 

8. Karta oceny merytorycznej. 

9. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych. 
10. Deklaracja udziału w Projekcie. 
11. Ankieta badająca status Uczestnika/czki projektu w momencie przystąpienia do projektu. 

12. Oświadczenie Uczestnika/czki projektu dotyczące danych osobowych. 
13. Oświadczenie o uczestnictwie tylko w 1 projekcie. 
14. Oświadczenie o ubezpieczeniu/ braku ubezpieczenia w KRUS. 
15. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat budżetowych. 

16. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat budżetowych. 
 

 

Zaktualizowano: 

Rzeszów, dnia: 19.03.2018 r.  


