
 

 

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu „Kierunek – BIZNES!”                

w ramach Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  

na lata 2014-2020 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji do projektu „Kierunek – BIZNES!”. 

2. Projekt realizowany jest przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna na 

podstawie Umowy nr RPPM.05.07.00-22-0112/16-00  o dofinansowanie projektu 

zawartej z Województwem Pomorskim w dniu 16.11.2016 r. 

3. Projekt „Kierunek – BIZNES!” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa, Osi Priorytetowej 5 

Zatrudnienie, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020. 

4. Projekt realizowany jest w okresie 01.12.2016 r. – 30.08.2019 r. 

5. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w 

Dzierzgoniu (82-440) przy ul. Wojska Polskiego 3. 

§ 2 

Słownik pojęć 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Projekt – projekt pt. „Kierunek – BIZNES!” realizowany przez Regionalne Towarzystwo 

Inwestycyjne S.A. w ramach Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa, Osi Priorytetowej 

5 Zatrudnienie, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

1. Realizator Projektu – Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna. 

2. Biuro Projektu – siedziba Realizatora Projektu mieszcząca się w Dzierzgoniu (82-440) przy 

ul. Wojska Polskiego 3. 

3. Strona Projektu – strona internetowa Realizatora Projektu, tj. www.rti.dzierzgon.com.pl 

4. Instytucja Zarządzająca – Województwo Pomorskie z siedzibą w Gdańsku (80-810) przy 

ul. Okopowej 21/27, reprezentowane przez Zarząd Województwa Pomorskiego. 

5. Kandydat – osoba fizyczna (kobieta lub mężczyzna) biorąca udział w procesie rekrutacji. 

6. Uczestnik projektu – osoba fizyczna (kobieta lub mężczyzna) zakwalifikowana do udziału 

w Projekcie zgodnie z zasadami określonymi w § 3 pkt 1 niniejszego Regulaminu. 

7. Dzień przystąpienia do projektu – dzień przystąpienia do pierwszej formy wsparcia i 

podpisania Deklaracji uczestnictwa. 

8. Osoba pozostająca bez pracy – osoba bezrobotna lub bierna zawodowo. 

9. Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne 

http://www.rti.dzierzgon.com.pl/
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zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech 

kryteriów. Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania 

aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. 

Studenci studiów dziennych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają 

kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu 

macierzyńskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają 

świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne. 

10. Osoba bierna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej 

(tzn. nie pracuje1 i nie jest bezrobotna). Studenci studiów dziennych uznawani są za 

osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako 

nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści 

się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne 

zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako 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. 

11. Osoba długotrwale bezrobotna – osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 

miesięcy (w przypadku osoby poniżej 25 roku życia) lub osoba bezrobotna nieprzerwanie 

przez okres ponad 12 miesięcy (w przypadku dorosłych w wieku 25 lat lub więcej). 

12. Osoba z niepełnosprawnościami – osoba niepełnosprawna w rozumieniu Ustawy z dnia 

                                            
1
 Pracujący 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 (na przykład: 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. 
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".  
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. 
Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek 
rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo. 
Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 
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27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z 

zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375). 

13. Osoba o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 

3 (zgodnie z ISCED 2011 (UNESCO)) włącznie, tj. wykształcenie podstawowe (osoba, 

która ukończyła szkołę podstawową), gimnazjalne (osoba, która ukończyła gimnazjum) i 

ponadgimnazjalne (osoba, która ukończyła liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, 

technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadniczą 

szkołę zawodową). 

14. Osoba powyżej 30 roku życia – osoba, która w dniu przystąpienia do projektu ukończyła 

30 lat. Wiek określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia 

udziału w Projekcie. W przypadku, gdy dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie przypadł w 

dniu 30-tych urodzin Uczestnika projektu, wówczas osoba ta jest wliczana do grupy osób 

powyżej 30 roku życia.  

15. Osoba w wieku 50 lat i więcej - osoba, która w dniu przystąpienia do projektu ukończyła 

50 lat. Wiek określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia 

udziału w Projekcie. W przypadku, gdy dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie przypadł w 

dniu 50-tych urodzin Uczestnika, wówczas osoba ta jest wliczana do grupy osób w wieku 

50 lat i więcej.  

§ 3 

Uczestnicy Projektu 

1. Wybór grupy docelowej wynika konieczności wsparcia osób znajdujących się w 

szczególnie trudnej sytuacji na pomorskim rynku pracy, mających najmniejszą szansę na 

samodzielne rozwiązanie dotykających ich problemów z uwagi na przynależność do grup 

defaworyzowanych oraz zamieszkiwanie na obszarach charakteryzujących się niskim 

poziomem aktywności gospodarczej oraz wysokim poziomem bezrobocia, na których 

problemy z podjęciem zatrudnienia są szczególnie odczuwalne i widoczne.  

2. Uczestnikiem Projektu może być wyłącznie osoba fizyczna zamierzająca rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodarczej, która spełnia następujące kryteria 

kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie: 

a) na Dzień przystąpienia do Projektu ukończyła 30 rok życia (począwszy od dnia swoich 

30 urodzin), 

b) posiada miejsce zamieszkania (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na obszarze 

powiatu sztumskiego w województwie pomorskim, z wyłączeniem części miejskich w 

gminach miejsko-wiejskich Sztum i Dzierzgoń), 

c) jest osobą pozostającą bez pracy, tj. osobą bezrobotną oraz bierną zawodowo, 

znajdującą się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. należącą do co 

najmniej jednej z poniższych grup: 

 Osoby w wieku 50 lat i więcej, 

 Kobiety, 
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 Osoby z niepełnosprawnościami, 

 Osoby długotrwale bezrobotne, 

 Osoby o niskich kwalifikacjach, 

d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 

3. Uczestnikiem projektu nie może być osoba, która m.in.: 

a) korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków 

Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

(PFRON) oraz środków oferowanych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na pokrycie tych samych wydatków 

związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, 

b) posiadała aktywny wpis w Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG), była zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) 

lub prowadziła działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających Dzień przystąpienia do projektu, 

c) była karana za przestępstwo skarbowe, nie korzysta w pełni z praw publicznych i/lub 

nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych 

d) jest lub była zatrudniona w ciągu ostatnich 2 lat (przed Dniem przystąpienia do 

projektu) u Realizatora Projektu, 

e) pozostaje lub pozostawała z Realizatorem Projektu w związku małżeńskim, stosunku 

pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub 

związku z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

f) ma wobec siebie orzeczony zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 

3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 907) w związku z ustawą z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 r., poz. 769), 

g) posiada zaległości w zapłacie podatków, składek ubezpieczenia społecznego lub 

zdrowotnego lub jest wobec niej prowadzona egzekucja lub toczy się przeciwko niej 

postępowanie sądowe, administracyjne albo egzekucyjne dotyczące niespłaconych 

zobowiązań. 

h) posiada zajęcie komornicze z tytułu obowiązku alimentacyjnego, 

i) jest bezpłatnie pomagającym członkiem rodziny, wnoszącym wykonywaną przez 

siebie pracą bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub 

praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego 

członka tego samego gospodarstwa domowego. 

j) jest rolnikiem lub domownikiem rolnika, tj. prowadzi gospodarstwo rolne lub pracuje 

w gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo 

nie osiąga zysków; poświęca czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego, nawet 

jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży i nic nie wyprodukowano (np. rolnik 

wykonujący pace w celu utrzymania swojego gospodarstwa).  

4. Kwalifikowalność osób zgłaszających chęć udziału w Projekcie weryfikowana jest przez 

Realizatora Projektu na etapie rekrutacji oraz w Dniu przystąpienia do projektu. 
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§ 4 

Proces Rekrutacji 

1. Rekrutacja prowadzona będzie w oparciu o zasadę równości szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadę równości szans kobiet i 

mężczyzn. 

2. Rekrutacja prowadzona będzie w dwóch edycjach. 

3. Osoba przystępująca do Projektu zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym 

Regulaminem oraz kryteriami kwalifikowalności Uczestników projektu. 

4. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy dostarczyć do Biura Projektu 

Formularz Rekrutacyjny (Załącznik nr 1). 

5. Wzór Formularza Rekrutacyjnego dostępny jest w Biurze Projektu oraz na Stronie 

Projektu. 

6. Formularz Rekrutacyjny winien być wypełniony komputerowo, zgodnie z podanym 

wzorem i opatrzony czytelnym podpisem Kandydata. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Formularz Rekrutacyjny może zostać 

wypełniony przez Kandydata odręcznie drukowanymi literami. Niemożność odczytania 

danego zapisu przez członków Komisji Kwalifikacyjnej może zostać potraktowane na 

niekorzyść Kandydata i może prowadzić do obniżenia punktacji w danym obszarze. 

8. Kandydat może złożyć wyłącznie jeden Formularz Rekrutacyjny. 

9. Gotowe Formularze Rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną 

bądź kurierem na adres Biura Projektu. 

10. W przypadku przesłania Formularza drogą pocztową bądź kurierem decyduje data 

wpływu do Realizatora Projektu. 

11. Formularz Rekrutacyjny, który wpłynie po terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu. 

12. Formularze Rekrutacyjne będą rejestrowane poprzez nadanie numeru ewidencyjnego. 

13. Formularze Rekrutacyjne przyjmowane będą w Biurze Projektu w dniach od 

poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 w następujących terminach: 

a) Edycja I – 19.12.2016 r. – 17.02.2017 r. 

b) Edycja II – 18.01.2018 r. – 09.03.2018 r.  

14. Przyjmowanie Formularzy Rekrutacyjnych w danej edycji zostanie zakończone przed 

wyznaczonym terminie w przypadku, gdy liczba napływających Formularzy 

Rekrutacyjnych przewyższy dwukrotnie ilość miejsc w danej edycji Projektu, tj. osiągnie 

pułap 60 sztuk w każdej z edycji. 

15. W przypadku zbyt malej ilości zgłoszeń, za zgodą Instytucji Zarządzającej, termin 

rekrutacji może zostać wydłużony. Informacja o wydłużeniu terminu zostanie 

wywieszona w siedzibie Realizatora Projektu oraz zamieszczona na Stronie Projektu. 

16. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w dwóch etapach: 

a) ocena formalna Formularzy Rekrutacyjnych, 

b) ocena merytoryczna obejmująca ocenę merytoryczną Formularzy Rekrutacyjnych 

oraz rozmowę Kandydata z Komisją Rekrutacyjną, w tym z doradcą zawodowym. 
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§ 5 

Komisja Rekrutacyjna 

1. Na potrzeby rekrutacji zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna. 

2. Pracę członków Komisji Rekrutacyjnej reguluje Regulamin Komisji Rekrutacyjnej 

dostępny w Biurze Projektu oraz na Stronie Projektu. 

3. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: 

a) Koordynator projektu 

b) Asystent koordynatora 

c) Doradca zawodowy 

d) Psycholog 

4. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, który 

może wyznaczyć swojego Zastępcę. 

5. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej przed przystąpieniem do pracy podpisuje 

Deklarację bezstronności i poufności stanowiącą załącznik do Regulaminu Komisji 

Rekrutacyjnej. 

 

§ 6 

Ocena formalna 

1. Ocena formalna dokonywana jest na Karcie oceny formalnej (Załącznik nr 2). 

2. Oceny formalnej złożonych Formularzy Rekrutacyjnych dokonuje jedna osoba, tj. 

Koordynator projektu lub Asystent koordynatora na zasadzie spełnia/nie spełnia 

kryteriów udziału w projekcie. 

3. Przy ocenie formalnej Formularzy Rekrutacyjnych sprawdzane jest również spełnienie 

przez Kandydata kryteriów kwalifikowalności, wymienionych w § 3 niniejszego 

Regulaminu. 

4. Wypełnienie formularza / wydrukowanie w sposób nieczytelny, brak podpisu bądź 

niewypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza, będzie skutkowało jego 

odrzuceniem na etapie oceny formalnej. 

5. W przypadku stwierdzenia na etapie oceny formalnej ewidentnych błędów w treści 

Formularza Rekrutacyjnego, utrudniających oceniającym właściwe zrozumienie intencji 

Kandydata (błędy rachunkowe, oczywiste pomyłki, zapisy powodujące rozbieżne 

interpretacje) dopuszcza się możliwość korekty Formularza. Korekta może obejmować 

wyłącznie punkty wskazane przez oceniających. 

6. O wynikach oceny formalnej Kandydat zostanie poinformowany co najmniej za 

pośrednictwem poczty elektronicznej za potwierdzeniem odczytu wiadomości i/lub 

listownie za potwierdzeniem odbioru. 

7. Kandydat, którego Formularz Rekrutacyjny zostanie odrzucony z przyczyn formalnych 

nie ma możliwości odwołania od tej decyzji. 
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§ 7 

Ocena merytoryczna i rozmowa z Komisją Rekrutacyjną 

1. Ocena merytoryczna dokonywana jest na Karcie oceny merytorycznej (Załącznik nr 3). 

2. Ocena merytoryczna obejmuje ocenę merytoryczną Formularzy Rekrutacyjnych oraz 

rozmowę z Komisją Rekrutacyjną, w tym z doradcą zawodowym. 

3. Ocenie merytorycznej podlega każdy Formularz Rekrutacyjny, który przeszedł 

pozytywnie ocenę formalną. 

4. Każdy Formularz Rekrutacyjny oceniany będzie niezależnie przez 2 członków Komisji 

Rekrutacyjnej. 

5. Ocena merytoryczna Formularzy Rekrutacyjnych przeprowadzana jest w oparciu o 

następujące kryteria podstawowe: 

Kryterium punkty 

Pomysł na biznes (zasadność, realność, trwałość przedsięwzięcia) 0-20 

Zawód wyuczony lub ukończony kurs potwierdzony stosownymi 
dokumentami uprawniający do wykonywania zawodu oraz ich związek z 
profilem podejmowanej działalności 

0-10 

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe w związku z profilem 
podejmowanej działalności 

0-10 

Uzasadnienie planowanych wydatków inwestycyjnych (niezbędność i 
zasadność poniesienia wydatków w kontekście planowanej działalności 
gospodarczej) 

0-10 

Posiadane zasoby, które zostaną przeznaczone na potrzeby podejmowanej 
działalności, np. lokal, maszyny, sprzęt, itp. 

0-10 

max. 60 punktów 

6. Uzyskana liczba punktów z oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego jest średnią 

arytmetyczną ocen dwóch oceniających. 

7. W przypadku, rozbieżności sięgających co najmniej 30% punktów pomiędzy dwiema 

ocenami (przy czym przynajmniej jedna z ocen musi wynosić minimum 60% punktów), 

Formularz Rekrutacyjny poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci 

oceniający wskazany przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego spośród 

członków Komisji Rekrutacyjnej. Ocena tej osoby stanowi wówczas ocenę ostateczną 

Formularza Rekrutacyjnego. 

8. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać podczas oceny merytorycznej 

Formularza Rekrutacyjnego wynosi 60 pkt. 

9. Karta oceny merytorycznej będzie zawierać merytoryczne pisemne uzasadnienie dla 

przyznanej oceny (minimum 15 zdań). 

10. Zakres merytorycznego uzasadnienia będzie zawierał co najmniej ocenę stopnia 

spójności pomysłu na biznes oraz wykształcenia i kwalifikacji zawodowych z profilem 

planowanej działalności gospodarczej. 

11. Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi indywidualną rozmowę z każdym Kandydatem. 
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12. O terminie rozmowy Kandydaci zostaną poinformowani co najmniej za pośrednictwem 

poczty elektronicznej za potwierdzeniem odczytu wiadomości i/lub listownie za 

potwierdzeniem odbioru. 

13. Celem rozmowy jest zbadanie predyspozycji Kandydata do samodzielnego założenia i 

prowadzenia działalności gospodarczej oraz ocena pomysłu na biznes. 

14. Obligatoryjną częścią rozmowy jest rozmowa z doradcą zawodowym. 

15. Podczas rozmowy z doradcą zawodowym Kandydat oceniany jest według następujących 

kryteriów:  

Kryterium Punkty 

Umiejętności, sytuacja zawodowa, predyspozycje Kandydata (w tym 

osobowościowe) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

0-15 

Poziom motywacji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności 

gospodarczej. 
0-15 

max. 30 punktów 

 

16. Podczas rozmowy z pozostałymi członkami Komisji Rekrutacyjnej brane są pod uwagę 

następujące kryteria: 

Kryterium Punkty 

Pomysł na biznes (znajomość branży, konkurencji, klientów, plan promocji, 

dystrybucji itp.; racjonalność planowanego przedsięwzięcia, zasadność 

planowanych wydatków, zasoby wnoszone przez Kandydata) 

0-20 

Autoprezentacja i odporność na stres 0-10 

max. 30 punktów 

17. Maksymalna liczba punktów, którą Kandydat może uzyskać podczas rozmowy wynosi 60 

pkt., (w tym 30 pkt. za rozmowę z doradcą zawodowym i 30 pkt. za rozmowę z 

pozostałymi członkami Komisji Rekrutacyjnej). 

18. Ocena z przeprowadzonej rozmowy zawierająca pisemną opinię doradcy zawodowego i 

pozostałych członków Komisji Rekrutacyjnej oraz liczbę zdobytych punktów w 

poszczególnych kryteriach wraz z uzasadnieniem zawarta jest w Karcie oceny 

merytorycznej. 

19. Maksymalna liczba punktów, którą Kandydat może uzyskać na etapie oceny 

merytorycznej wynosi 120 punktów. 

20. Minimalna liczba punktów kwalifikujących Kandydata do udziału w Projekcie wynosi 

min. 60% punktów z oceny merytorycznej (obejmującej ocenę Formularza 

Rekrutacyjnego i rozmowę z Komisją Rekrutacyjną), tj. 72 punkty. 
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21. Nie jest możliwe przyjęcie do Projektu Kandydata, który uzyskał mniej niż 60% punktów 

z oceny merytorycznej. 

22. Kandydatom, którzy uzyskają minimum punktowe na etapie oceny merytorycznej 

zostaną naliczone dodatkowe punkty za spełnienie kryteriów premiujących: 

Kryterium Punkty 

Stworzenie dodatkowego miejsca pracy w okresie pierwszych 12 miesięcy 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

W przypadku zadeklarowania przez Kandydata stworzenia dodatkowych 

miejsc pracy, jest on zobowiązany do spełnienia tego warunku w okresie 

pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. 

5-20* 

Przynależność Kandydata do więcej niż jednej z poniższych grup: 

 Osoby w wieku 50 lat i więcej 

 Kobiety 

 Osoby z niepełnosprawnościami 

 Osoby długotrwale bezrobotne 

 Osoby o niskich kwalifikacjach  

5-20** 

max. 40 punktów 

*     1 miejsce pracy – 5 pkt., 2 miejsca pracy – 10 pkt., 3 miejsca pracy – 15 pkt., 4 i więcej miejsc pracy – 20 pkt. 

**   przynależność do 2 grup – 5 pkt., przynależność do 3 grup – 10 pkt., przynależność do 4 grup – 15 pkt., przynależność do 5 grup – 

20 pkt. 

 

§ 8 

Procedura odwoławcza i wyłonienie Uczestników projektu 

1. Po zakończeniu wszystkich etapów procesu rekrutacji Przewodniczący/Zastępca 

Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej sumuje punkty zdobyte przez poszczególnych 

Kandydatów. 

2. Maksymalna liczba punktów, którą możne uzyskać Kandydat wynosi 160 pkt., (w tym 40 

pkt. za kryteria premiujące). 

3. Minimalna liczba punktów kwalifikujących Kandydata do udziału w Projekcie wynosi 

min. 60% punktów z oceny merytorycznej (obejmującej ocenę Formularza 

Rekrutacyjnego i rozmowę z Komisją Rekrutacyjną, bez uwzględnienia punktów za 

kryteria premiujące), tj. 72 punkty. 

4. Na podstawie sumy zdobytych punktów tworzona jest wstępna lista rankingowa  

Uczestników projektu (25 osób w każdej z edycji) oraz lista rezerwowa. 

5. Realizator Projektu poinformuje Kandydatów o wynikach rekrutacji co najmniej za 

pośrednictwem poczty elektronicznej za potwierdzeniem odczytu wiadomości i/lub 

listownie za potwierdzeniem odbioru. 

6. Do informacji o wyniku rekrutacji zostanie dołączona kserokopia/skanokopia Karty 

oceny merytorycznej (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 
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7. Od wyniku rekrutacji Kandydatowi przysługuje odwołanie w ciągu 5 dni roboczych od 

dnia otrzymania informacji o wynikach. 

8. Odwołanie powinno być złożone do Biura Projektu w formie pisemnej i zawierać 

precyzyjne wskazanie podnoszonych zarzutów oraz elementy oceny, które zostały 

przeprowadzone w sposób nieprawidłowy wraz z uzasadnieniem. 

9. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 5 dni roboczych licząc od daty wpływu do Biura 

Projektu. 

10. Zasadność odwołania jest rozpatrywana przez Przewodniczącego/Zastępcę 

Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej, który w przypadku stwierdzenia istotnych 

uchybień w procesie oceny zwoła posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w celu ponownego 

rozstrzygnięcia. 

11. Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej może uznać  

odwołanie za bezzasadne i odrzucić. 

12. O wyniku ponownej oceny Kandydat zostanie poinformowany co najmniej za 

pośrednictwem poczty elektronicznej za potwierdzeniem odczytu wiadomości i/lub 

listownie za potwierdzeniem odbioru. 

13. Powtórna ocena jest decyzją wiążąca i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. 

14. Po zakończonym etapie odwoławczym Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej sporządza: 

a) Protokół z rekrutacji 

b) Listę rankingową 

c) Listę rezerwową 

15. Ostateczna lista rankingowa i rezerwowa zostaną wywieszone w siedzibie Realizatora 

Projektu oraz zamieszczone na Stronie Projektu. 

16. Kandydaci znajdujący się na liście rezerwowej mogą zostać zakwalifikowani do Projektu 

kolejno w przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie osoby znajdującej się na liście 

rankingowej. 

17. Kandydat umieszczony na liście rankingowej, który w Formularzu Rekrutacyjnym określił 

swój status jako osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy (w 

tym również długotrwale bezrobotna) może zostać poproszony o dostarczenie do Biura 

Projektu zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego ten fakt. 

18. Kandydat, który w wyniku procesu rekrutacyjnego zakwalifikował się do udziału w 

Projekcie staje się Uczestnikiem projektu. 

 

§ 9 

Zakres wsparcia 

1. Za rozpoczęcie udziału w Projekcie uznaje się przystąpienie do pierwszej formy wsparcia 

w ramach Projektu. 

2. W Dniu przystąpienia do projektu Uczestnicy projektu podpisują Deklarację uczestnictwa 

w Projekcie wraz z Oświadczeniem potwierdzającym status Uczestnika w Dniu 

przystąpienia do projektu. 

3. Uczestnik ma prawo do otrzymania następujących form wsparcia: 
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a) Wsparcia szkoleniowo-doradczego 

b) Jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

c) Wsparcia pomostowego udzielanego w okresie od 6 do 12 miesięcy prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

4. Uczestnik otrzyma wsparcie wymienione w pkt. 3 lit. b) i c), o ile Komisja Oceny 

Wniosków pozytywnie rozpatrzy złożony przez Uczestnika Wniosek o przyznanie 

jednorazowej dotacji inwestycyjnej i/lub Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia 

pomostowego i/lub Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz 

Wnioski te zostaną rekomendowane do otrzymania wsparcia. 

 

§ 10 

Wsparcie szkoleniowo-doradcze 

1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze udzielane jest na podstawie Umowy o świadczenie usług 

szkoleniowo-doradczych zawieranej po podpisaniu przez Uczestnika projektu Deklaracji 

uczestnictwa. 

2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze będzie obejmowało: 

a) Identyfikację i diagnozę potrzeb Uczestników projektu – 2 godz./Uczestnika 

b) Warsztaty grupowe (o ile diagnoza potrzeb Uczestnika wykaże konieczność 

udzielenia tego typu wsparcia): 

 Predyspozycje do własnej działalności gospodarczej – 36 godz. 

 ABC przedsiębiorczości – 36 godz. 

 Szkolenie motywacyjne dla kobiet – 6 godz. 

 Szkolenie w zakresie kompetencji cyfrowych – 12 godz. 

c) Doradztwo grupowe: 

 Biznesplan – 12 godz. 

d) Doradztwo indywidualne: 

 Weryfikacja biznesplanu - 1,5  godz./Uczestnika 

 Pomoc w przygotowaniu wniosku o jednorazowa dotację inwestycyjną i 

podstawowe wsparcie pomostowe - 1,5  godz./Uczestnika 

 Pomoc prawna związana z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 

godz. / Uczestnika 

3. Warunkiem ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego jest absencja nie 

przekraczająca 20% dni szkoleniowo-doradczych. 
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§ 11 

Jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

1. Dotacja inwestycyjna na rozpoczęcie działalności gospodarczej polega na udzieleniu 

osobie fizycznej, która rozpoczęła działalność gospodarczą jednorazowego bezzwrotnego 

wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków 

inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa. 

2. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane są w maksymalnej kwocie 

22 500,00 zł. Ostateczna wysokość dotacji uzależniona jest od wykazanych potrzeb 

związanych z planowanymi wydatkami. 

3. Jednorazowa dotacja inwestycyjna przyznawana jest zgodnie z Regulaminem 

przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, który jest 

dostępny w Biurze Projektu oraz na Stronie Projektu. 

4. Jednorazowa dotacja inwestycyjna udzielana jest w oparciu o zasadę de minimis, o której 

mowa w 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 nr 352 z 24.12.2013 r.) oraz w 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 (Dz. U. RP poz. 1073 z dnia 30 

lipca 2015 r.). 

5. Warunkiem ubiegania się o Jednorazową dotację inwestycyjną jest ukończenie wsparcia 

szkoleniowo-doradczego i uzyskanie od Realizatora Projektu Zaświadczenia 

potwierdzającego ten fakt. 

 

§ 12 

Wsparcie pomostowe 

1. Wsparcie pomostowe przyznawane jest w postaci: 

a) Usług doradczych o charakterze specjalistycznym udzielanych w okresie 

pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej 

b) Pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie 850,00 zł przez okres od 6 

do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 

2. Pomoc finansowa ze wsparcia pomostowego przeznaczona jest na pokrycie 

obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności 

gospodarczej, w tym kosztów ZUS, podatku oraz opłat administracyjnych związanych z 

prowadzoną działalnością. 

3. Wsparcie pomostowe przyznawane jest zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia 

finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, który jest dostępny w Biurze 

Projektu oraz na Stronie Projektu. 

4. Podstawowe wsparcie pomostowe udzielane jest przez okres 6 miesięcy liczonych od 

dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 
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5. W uzasadnionych przypadkach oraz na Wniosek Uczestnika projektu istnieje możliwość 

przedłużenia udzielania wsparcia pomostowego o kolejne 6 miesięcy. 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Realizator projektu, za zgodą Instytucji Zarządzającej, zastrzega sobie prawo 

wprowadzania zmian do  niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany treści Regulaminu 

będą opublikowane na Stronie Projektu. 

2. W przypadku kwestii nierozstrzygniętych w Regulaminie stosowane są obowiązujące 

przepisy prawa. 

3. Realizator projektu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach 

programowych i wytycznych dotyczących Działania 5.7 RPO WP. 

4. Regulamin Rekrutacji dostępny jest na Stronie Projektu www.rti.dzierzgon.com.pl oraz w 

Biurze Projektu. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego. 

 
Załączniki: 
1. Formularz Rekrutacyjny 

2. Karta oceny Formalnej 

3. Karta oceny merytorycznej 

http://www.rti.dzierzgon.com.pl/

