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WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 

1. Uczestnikiem/Uczestniczką 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 powyżej 50 roku życia – 4 pkt. (weryfikacja na podstawie danych zawartych w formularzu 

rekrutacyjnym); 

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

 

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans, zakłada się, że wśród grupy docelowej 

znajdzie się minimum 55% kobiet, gdyż cechuje je niższa aktywność zawodowa i niższy wskaźnik zatrudnienia (w 

tym samozatrudnienia) w powiatach objętych realizowanym projektem.  

 

 

WYŁĄCZENIA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

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

a) nie kwalifikują się do grupy docelowej, 

b) były karane karą 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 wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej/Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, prowadziły działalność na podstawie odrębnych 

przepisów, w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową w okresie ostatnich 12 m-cy przed 



złożeniem 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 oraz w ramach Działania 7.3 RPO WP 2014-2020, 

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 rodziny
1
, z wykorzystaniem 

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

członek rodziny zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu miesiąca przed dniem złożenia 

przeze mnie Formularza rekrutacyjnego, 

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:  

                                                           
1 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. 



 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. 

 

 

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 powiatów przeworskim, lubaczowskim i przemyskim ziemskim w 

ramach jednej tury rekrutacji w okresie od listopada do grudnia 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 kompetencji przedsiębiorczych.  

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

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

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

lub w Biurze Partnera Projektu lub odebrać osobiście podczas spotkania rekrutacyjnego w danym powiecie 

objętym projektem.  

5. Dokładny termin rekrutacji zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej 

www.szkolenia.bdcenter.pl oraz w internecie (na portalach ogłoszeniowych działających w powiatach objętych 

projektem), na co najmniej 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia rekrutacji. 

6. 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 10 dni roboczych. W przypadku braku wystarczającej 

liczby Kandydatów/Kandydatek Beneficjent zastrzega sobie prawo do przedłużenia rekrutacji. Informacja o 

wydłużeniu naboru umieszczona zostanie w Biurze Projektu i w Biurze Partnera 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 Dokumentacji Rekrutacyjnej, w przypadku osobistego złożenia dokumentów do Beneficjenta, 

uznaje się termin dostarczenia Dokumentacji Rekrutacyjnej do Biura Projektu.  

12. Za datę wpływu Dokumentacji Rekrutacyjnej w przypadku złożenia dokumentów podczas spotkań 

rekrutacyjnych uznaje się termin przekazania Dokumentacji Rekrutacyjnej 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 przyczynach odrzucenia aplikacji (uzasadnienie wraz z uzyskanym wynikiem punktowym). 

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 zarządzającego Projektem. 

 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 w sposób 0 – 1 (spełnia / nie spełnia) w przypadku spełnienie kryteriów 

kwalifikacyjnych grupy docelowej oraz kompletności i prawidłowości dokumentów rekrutacyjnych. 

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

dokumentach rekrutacyjnych, prosząc o dodatkowe dokumenty lub sprawdzając dane w odpowiednich 

instytucjach. 

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

podlegały ocenie merytorycznej. 

23. 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 pkt. 2 Komisja 

Rekrutacyjna będzie przyznawała punkty. 

24. 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. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej będzie oceniał merytorycznie Dokumenty rekrutacyjne 

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

przyznanych przez dwóch członków Komisji. 

25. Ocena merytoryczna Dokumentów rekrutacyjnych dokonywana będzie na bieżąco maksymalnie do 15 dni 

roboczych liczonych od dnia zakończenia ich oceny formalnej. W przypadku wpłynięcia dużej ilości 

dokumentów rekrutacyjnych Beneficjent ma prawo przedłużenia czasu oceny merytorycznej dokumentów 

rekrutacyjnych. 

26. W przypadku Kandydatów, u których wystąpiły duże rozbieżności w ocenie formularzy pod względem 

merytorycznym przez członków Komisji Rekrutacyjnej (powyżej 25 pkt.) o końcowej punktacji merytorycznej 

decydować będzie ocena trzeciego eksperta i ta ocena będzie wiążąca. 

27. 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. 

28. Ocena merytoryczna, dokonywana przy pomocy Karty Oceny 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 

prowadzeniem działalności gospodarczej lub profilem planowanej działalności. 

29. 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. (tj. 26 pkt.). Kandydaci, którzy otrzymali mniej niż 60% punktów w trakcie oceny merytorycznej zostaną 

odrzuceni na etapie oceny merytorycznej. 



30. 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 zostanie ustalone indywidualnie z każdym/ą Kandydatem/tką. 

31. II etap rekrutacji powinien zostać zrealizowany maksymalnie do końca grudnia 2017 roku. W uzasadnionych 

przypadkach Beneficjent może podjąć decyzję o przedłużeniu II etapu rekrutacji. 

32. 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, którzy otrzymali mniej niż 50% punktów 

w części I i II zostaną odrzuceni na II Etapie rekrutacji. 

34. W ramach II Etapu rekrutacji Doradca zawodowy ocenia 2 obszary:  

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

przedsiębiorczość, umiejętność planowania i myślenia analitycznego, sumienność), 

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

Kandydata w uruchomienie własnej działalności. 

35. Na podstawie oceny punktowej uzyskanej w trakcie oceny formalnej i merytorycznej dokumentacji rekrutacyjnej 

sporządzona zostanie Lista Uczestników projektu (osób zakwalifikowanych od udziału w projekcie) i lista 

rezerwowa według malejącej liczby punktów, w podziale na kobiety i mężczyzn. \ 

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

Beneficjenta oraz na stronie internetowej Partnera Projektu z podaniem numeru NIK oraz będą dostępne do 

wglądu w biurze Lidera Projektu i biurze Partnera 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 o 

wynikach oceny (uzasadnienie wraz z uzyskanym wynikiem punktowym). 

41. W przypadku braku wystarczającej liczby Kandydatów/Kandydatek 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 Beneficjenta oraz zamieszczona zostanie w Biurze Projektu Lidera i Biurze Projektu Partnera. 

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/Kandydatek w tym 33 

Kobiety i 27 Mężczyzn z najwyższą liczbą punktów. 

44. Kandydat/Kandydatka, który/a w dniu przystąpienia do projektu nie spełnia kryteriów rekrutacyjnych 

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

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

finansowego na założenie działalności gospodarczej.  

 

 

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 Projektu Umowy o świadczeniu 

usług szkoleniowo-doradczych.  



2. Przed podpisanie umowy o świadczeniu usług szkoleniowo-doradczych Uczestnik Projektu zobowiązany jest 

dostarczyć do biura projektu Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności 

gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu. 

3. Uczestnik/Uczestniczka projektu przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej ma obowiązek uczestnictwa 

w szkoleniu oraz doradztwie inwestycyjno-biznesowym.  

4. Szkolenie będzie 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 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 szkoleń zostaną dostosowane do potrzeb i 

możliwości Uczestników/Uczestniczek projektu.  

6. Uczestnikowi/Uczestniczce projektu w związku z udziałem w szkoleniu zapewnione zostaną: zwrot kosztów 

opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, zwrot kosztów dojazdu (dla osób, których miejsce 

zamieszkania jest inne niż miejsce realizacji szkolenia), materiały szkoleniowe i wyżywienie.  

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. Kolejnym elementem usług szkoleniowo-doradczych jest indywidualne poradnictwo inwestycyjno-biznesowe. 

Obowiązkowo każdy z Uczestników projektu weźmie udział  w ww. poradnictwie, które świadczone będzie 

przez Doradcę Inwestycyjno-biznesowego dla Uczestników Projektu wg. zgłaszanego przez nich 

zapotrzebowania, w tym średnio 1 spotkanie osobiste na jednego Uczestnika Projektu w miesiącu oraz wsparcie 

zdalne (np. e-mail). Doradztwo ma na celu pomoc w zakresie przygotowania biznes planu własnej firmy z 

uwzględnieniem wymogów konkursu biznes planów realizowanego w ramach projektu. Spotkania indywidualne 

będą ustalane według potrzeb BO. 

9. Miejsca i terminy spotkań z doradcą/czynią zostaną dostosowane do potrzeb i możliwości 

Uczestników/Uczestniczek. Możliwe będą częściowo zdalne konsultacje z doradcą np: online, co zapewni 

elastyczny czas zajęć i umożliwi nieingerowanie w życie prywatne. 

10. Uczestnicy/Uczestniczki projektu są zobowiązani/e do podpisywania karty potwierdzającej wykonanie każdej 

usługi doradczej w ramach indywidualnego poradnictwa inwestycyjno- biznesowego i wypełniania wszelkich 

niezbędnych dokumentów niezbędnych  do prawidłowej realizacji tego doradztwa.  

11. Uczestnicy/czki projektu są zobowiązni/ne do podpisywania list obecności na zajęciach szkoleniowych oraz list 

odbioru wyżywienia, list odbioru materiałów szkoleniowych oraz wypełniania ankiet ewaluacyjnych i innych 

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

Partnera Projektu. 

Nieobecność na szkoleniu przekraczająca 20% lub nieskorzystanie z indywidualnego doradztwa biznesowego 

będą równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie. 

 

 


