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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 

do projektu Najlepsze wsparcie na starcie – program tworzenia własnej firmy 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Projekt pt. Najlepsze wsparcie na starcie – program tworzenia własnej firmy RPPK.07.03.00-18-

0088/19 realizowany jest przez CDG PRO Sp. z o. o. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu 

nr RPPK.07.03.00-18-0088/19-00 z dnia 20.04.2020r. podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy 

w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014 – 2020, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego.  

3. Obszarem realizacji projektu jest województwo podkarpackie.  

4. Biuro projektu mieści się w siedzibie Beneficjenta CDG PRO Sp. z o. o. pod adresem Świlcza 145 B, 

36-072 Świlcza i jest czynne w dni robocze w godzinach 7:30-11:30. 

5. Beneficjent dopuszcza możliwość utworzenia w czasie danego naboru dodatkowego biura 

rekrutacyjnego, którego lokalizację i godziny pracy opublikuje każdorazowo na stronie internetowej 

projektu. 

5. Okres realizacji projektu: od 1.02.2020 r. do 31.12.2021 r. 

6. Niniejszy Regulamin określa kryteria i zasady procesu rekrutacji do projektu. 

§2 

Definicje 

Definicje używane w ramach niniejszego Regulaminu każdorazowo oznaczają: 

1. Projekt: oznacza projekt Najlepsze wsparcie na starcie – program tworzenia własnej firmy 

realizowany przez CDG PRO Sp. z o. o. 

2. Instytucja Pośrednicząca (IP): oznacza Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z siedzibą przy ul. 

Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów. 

3. Beneficjent: oznacza CDG PRO Sp. z o.o. z/s w Świlczy 145 B, 36-072 Świlcza. 

4. Biuro projektu: oznacza siedzibę Beneficjenta mieszczącą się pod adresem: Świlcza 145 B, 36-072 

Świlcza. 

5. Biuro rekrutacyjne: oznacza dodatkowe biuro, którego lokalizacja i godziny pracy zostaną 

opublikowane na stronie internetowej projektu w przypadku jego utworzenia w czasie trwania 

danego naboru. 

6. Kandydat/Kandydatka – oznacza osobę fizyczna w wieku 30 lat i więcej z obszaru woj. 

podkarpackiego (uczy się, pracuje lub zamieszkuje na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego), która zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 

na terenie woj. podkarpackiego, należy do grupy docelowej projektu i złożyła formularz 

rekrutacyjny wraz z załącznikami. 

7. Uczestnik/Uczestniczka – oznacza Kandydata/Kandydatkę, który/a zostanie zakwalifikowany/a do 

udziału w projekcie i rozpocznie udział w Projekcie w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

8. Osoba bezrobotna1 – oznacza osobę pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukującą zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, osoba 

 
1 Definicja zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 



Najlepsze wsparcie na starcie –  

program tworzenia własnej firmy 

www.cdgpolska.pl | rekrutacja-podkarpacie@cdgpolska.pl 

 

CDG PRO Sp. z o.o. 

36-072 Świlcza 145b 

 

 

 

Strona 2 z 14 
 

zarejestrowana jako bezrobotna jest zaliczana do osób bezrobotnych. Osobą bezrobotną jest 

zarówno osoba bezrobotna w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoba 

zarejestrowana jako bezrobotna. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, 

nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoba kwalifikująca się do urlopu macierzyńskiego lub 

rodzicielskiego, która jest bezrobotna w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobiera świadczeń 

z tytułu urlopu), jest również osobą bezrobotną (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). 

9. Osoba bierna zawodowo1  – oznacza osobę, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej 

(tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby 

bierne zawodowo. Osoba będąca 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), jest uznawana za bierną zawodowo, chyba że jest 

zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Taka 

sytuacja ma miejsce w momencie, gdy np. osoba bierna zawodowo 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 bierną 

zawodowo, chyba że jest zarejestrowana jako bezrobotna, wówczas zgodnie z definicją należy 

wykazać ją jako osobę bezrobotną. 

10. Osoba długotrwale bezrobotna1 -  oznacza osobę, która jest bezrobotna nieprzerwanie przez okres 

ponad 12 miesięcy. 

11. Osoba pracująca – oznacza osobę, która wykonuje pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie, 

z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub osobę posiadającą zatrudnienie lub własną 

działalność, które jednak chwilowo nie pracują ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy 

czy kształcenie się lub szkolenie. 

12. Osoba pracująca prowadząca działalność na własny rachunek – oznacza osobę prowadzącą 

działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową, spełniającą co najmniej 

jeden z poniższych warunków1: 

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. 

13. Czerpanie korzyści rodzinnych z pracy – oznacza sytuację, w której członek rodziny pomaga 

w prowadzeniu np. rodzinnej działalności gospodarczej czy rodzinnego gospodarstwa rolnego. 
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W tym przypadku należy to rozumieć jako pracę związaną z udziałem w rozwoju rodzinnego 

kapitału. 

14. Osoba uboga pracująca1 to:  

- osoba, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za 

pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w miesiącu 

poprzedzającym przystąpienie do projektu albo 

- osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów 

socjalnych), przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych 

w oparciu o próg interwencji socjalnej, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do 

projektu. 

15. Gospodarstwo domowe1 - oznacza jednostkę (ekonomiczną, społeczną), spełniającą łącznie 

poniższe warunki: 

a) posiadającą wspólne zobowiązania; 

b) dzielącą wydatki domowe lub codzienne potrzeby; 

c) wspólnie zamieszkującą. 

Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca samotnie, jak również grupa ludzi 

(niekoniecznie spokrewniona) mieszkająca pod tym samym adresem wspólnie prowadząca dom, 

np. mająca przynajmniej jeden wspólny posiłek dziennie lub wspólny pokój dzienny. 

16. Transfery społeczne1 – oznacza bieżące przelewy otrzymywane przez gospodarstwa domowe 

podczas okresu odniesienia dochodu, przeznaczone do zmniejszenia ciężarów finansowych 

związanych z wieloma nieprzewidywalnymi sytuacjami lub potrzebami, dokonywane w ramach 

wspólnie organizowanych systemów lub poza tymi systemami przez organy rządowe lub instytucje 

typu non-profit świadczące usługi na rzecz gospodarstw domowych (NPISH). W ramach świadczeń 

społecznych można wyodrębnić następujące grupy: świadczenia dotyczące rodziny, dodatki 

mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia związane z wiekiem, renty rodzinne, 

świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, świadczenia 

dotyczące wykluczenia społecznego. 

17. Osoba zatrudniona na umowach krótkoterminowych1  - oznacza osobę zatrudniona na umowę 

wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawartą na czas określony, 

który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy, której miesięczne 

zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do 

miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu. 

18. Osoba pracująca w ramach umów cywilno-prawnych1 - oznacza osobę pracująca w ramach umów 

zlecenie/umów o dzieło, której miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do 

projektu. 

19. Osoba odchodząca z rolnictwa i jej rodzina1  – oznacza osobę podlegającą ubezpieczeniu 

emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299, ze zm.) (KRUS), zamierzającą podjąć zatrudnienie 

lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

300, ze zm.) (ZUS). 

20. Reemigrant1  - oznacza obywatela polskiego, który przebywał za granicą Polski przez nieprzerwany 

okres co najmniej 6 miesięcy, który zamierza powrócić do Polski lub który przebywa na terenie 
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Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i deklaruje chęć podjęcia 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (w tym działalności gospodarczej) na terytorium Polski. 

Do tej grupy zaliczani są również repatrianci. 

21. Imigrant – pojęcie oznaczające osobę nieposiadająca polskiego obywatelstwa, przybyłą lub 

zamierzającą przybyć do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy 

i zamierzającą wykonywać lub wykonującą pracę na terytorium Polski, w tym zamierzającą podjąć 

działalność gospodarczą na terytorium Polski. 

22. Osoba z niepełnosprawnościami1 – oznacza osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511), a także osobę z zaburzeniami psychicznymi, w 

rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 882, z późn. zm.). 

23. Osoba o niskich kwalifikacjach1 - oznacza osobę posiadającą wykształcenie na poziomie do ISCED 

3 włącznie. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w 

części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich projektach 

inwestycyjnych. Wykształcenie ponadgimnazjalne (poziom ISCED 3): ma na celu uzupełnienie 

wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom 

uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do 

nauki na tym poziomie zwykle pomiędzy 15, a 16 rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3 z 

reguły kończą się 12 lub 13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 

18 lat), przy czym najczęściej jest to okres 12 lat.  Poziom uzyskanego wykształcenia jest określany 

w dniu przystąpienia do projektu.  

24. Dzień przystąpienia do projektu - dzień złożenia przez Kandydata/Kandydatkę dokumentów 

rekrutacyjnych.  

25. Dzień rozpoczęcia udziału w projekcie -  dzień podpisania umowy uczestnictwa w projekcie 

i deklaracji uczestnictwa w Projekcie. 

26. Dzień/dni - ilekroć w dokumencie mowa jest o dniach, rozumie się przez to dni robocze, jeśli nie 

wskazano inaczej. Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszego dokumentu nie są dni ustawowo 

wolne od pracy określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 

2015r., poz. 90), ani soboty. 

27. Pomoc de minimis - pomoc zgodna z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 

18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) oraz z rozporządzeniem Komisji (UE) 

nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom 

wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 

26.04.2012r.).  

28. Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która oferuje określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę 

w sprawie realizacji zamówienia publicznego będącego efektem działań podjętych przez 

zamawiającego w Projekcie. 

29. Formularz rekrutacyjny – wniosek aplikacyjny, który po wypełnieniu należy złożyć wraz 

z niezbędnymi załącznikami w terminie i miejscu podanym w ogłoszeniu o naborze, aby przystąpić 

do Projektu. 
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30. Indywidualny Numer Kandydata (INK) – indywidualny numer nadany w momencie złożenia 

dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatkę/kandydata. 

31. Komisja rekrutacyjna – zespół składający się z co najmniej dwóch osób, który ocenia i weryfikuje 

formularze rekrutacyjne wraz załącznikami i dokonuje kwalifikacji Kandydatów/Kandydatki na 

Uczestników Projektu. 

§ 3 

Grupa docelowa projektu 

1. Grupę docelową projektu będzie stanowić 96 osób w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) 

bezrobotnych (w tym w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) lub biernych zawodowo (w tym 

w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) lub pracujących (wyłącznie w niekorzystnej sytuacji na 

rynku pracy), pochodzących z obszaru woj. podkarpackiego (tj. uczących się, pracujących lub 

zamieszkujących na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), 

zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze województwa 

podkarpackiego. 

2. Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo należące do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na 

rynku pracy tj.: osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby 

z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety będą stanowić co najmniej 60% 

ogólnej liczby osób uczestniczących w projekcie (co najmniej 58 osób). 

3. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat będą stanowić nie więcej niż 20% ogólnej liczby osób 

bezrobotnych uczestniczących w projekcie. 

4. Osoby pracujące w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby ubogie pracujące, osoby 

zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, 

reemigranci, imigranci będą stanowić nie więcej niż 40% ogólnej liczby osób uczestniczących 

w projekcie (nie więcej niż 38 osób).  

5. Osoby należące do grup preferowanych podczas rekrutacji otrzymają dodatkowe punkty związane 

z przynależnością do grupy docelowej (nie więcej niż 18 punktów) tj.: 

a) bezrobotni lub bierni zawodowo rodzice/ opiekunowie prawni posiadający, co najmniej 3 

dzieci w wieku do 18 roku życia – 6 punktów, 

b) rolnicy prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych lub 

członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu 

prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy chcą odejść z rolnictwa2 – 6 punktów, 

c) kobiety – 3 punkty,  

d) osoby długotrwale bezrobotne – 1 punkt, 

e) osoby niepełnosprawne – 1 punkt, 

f) osoby powyżej 50 lat – 1 punkt, 

6. Możliwe jest uczestnictwo w projekcie osoby, która prowadziła wcześniej tzw. niezarejestrowaną 

działalność (zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców). 

7. Uczestnikiem/uczestniczką projektu nie może być osoba, która: 

 
2 Osoby będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej o powierzchni 
użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub osoby będące współmałżonkami tych osób, a także osoby 
będące domownikami, podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy w gospodarstwie 
rolnym o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe, które posiadają status osoby 
bezrobotnej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy albo kwalifikują 
się do osób pracujących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Osoby odchodzące z rolnictwa podlegające 
ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) w momencie założenia działalności gospodarczej będą zobowiązane do 
przejścia do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS). 
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a) posiadała wpis do CEIDG, była zarejestrowana jako przedsiębiorca w KRS lub prowadziła 

działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, 

b) zawiesiła lub miała zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub o Krajowym Rejestrze Sądowym 

w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, 

c) zamierza założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu 

społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników, 

d) zamierza założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. 

o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771, ze zm.), 

e) korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w 

ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem 

i prowadzeniem działalności gospodarczej, 

f) była karana za przestępstwo skarbowe oraz nie korzysta w pełni z praw publicznych i nie 

posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, 

g) w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych 

korzystała z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, 

przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności 

gospodarczej w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000 

euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w 

dniu udzielenia pomocy, 

h) pozostaje 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 lub wykonawcy, 

i) pozostaje / pozostawała w ciągu ostatnich dwóch lat w stosunku pracy lub innym (umowa 

zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z Beneficjentem, Partnerem Beneficjenta lub wykonawcą, 

j) zamierza 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 Formularza rekrutacyjnego, 

k) zamierza prowadzić działalność gospodarczą jednocześnie o tym samym profilu co 

przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny2 i pod tym samym adresem, 

z wykorzystaniem pomieszczeń w których jest prowadzona działalność, 

l) nie zapoznała się i nie zaakceptowała treści niniejszego regulaminu rekrutacji uczestników. 

§4 

Formy wsparcia w projekcie 

1. Projekt zakłada realizację wsparcia dla uczestników/uczestniczek projektu w następujących 

formach: 

 
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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a) wsparcie szkoleniowe - szkolenie przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej 

(dla 96 uczestników projektu): grupowe szkolenie (średnio 10-20 osób w grupie) w wymiarze 

32 godzin (4 dni x 8 godzin) umożliwi uczestnikom/uczestniczkom Projektu uzyskanie wiedzy 

i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmie 

moduły tematyczne: administracyjno-prawne aspekty prowadzenia i zakładania działalności 

gospodarczej, źródła pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na rozwój firmy, 

zarządzanie i marketing, finanse i rachunkowość, zrównoważony rozwój, a także 

przygotowanie do opracowania biznesplanu. Zakres tematyczny może zostać poszerzony 

o preferencje uczestników/uczestniczek zdiagnozowane podczas weryfikacji predyspozycji 

kandydatów/kandydatek (II etap rekrutacji). Dodatkowo szkolenie nada uczestnikom/ 

uczestniczkom kompetencje zawodowe. W ramach szkolenia stacjonarnego zapewnione 

zostaną: doświadczony/-a trener/-ka, sala szkoleniowa, serwis kawowy i obiad, materiały 

szkoleniowe (długopis, notes, teczka). W czasie szkoleń przewidziano zwrot kosztów opieki nad 

osobami zależnymi lub dziećmi do lat 7 oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Wymagana 

obecność co najmniej 80%. Beneficjent dopuszcza zmianę trybu prowadzenia szkolenia z formy 

stacjonarnej na zdalną. 

b) wsparcie finansowe - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (pomoc de minimis 

dla 80 uczestników projektu): udzielane będą na podstawie umowy dofinansowania podjęcia 

działalności gospodarczej, w formie bezzwrotnych środków, w formie stawki jednostkowej na 

samozatrudnienie w wysokości 23 050,00 zł netto (bez VAT). Uczestnicy/uczestniczki Projektu, 

którzy złożyli biznesplan w ramach naboru w Projekcie, rejestrują działalność gospodarczą 

w CEiDG lub KRS i podpisują umowę dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej 

opisanej w biznesplanie, zawierającą zobowiązanie do prowadzenie działalności nieprzerwanie 

przez minimalny okres 12 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej wraz 

z wniesieniem zabezpieczenia. Rolnicy i członkowie ich rodzin składają dodatkowo dokumenty 

potwierdzające fakt przejścia do ZUS (druk ZUA, ZFA lub ZPA). Wypłata środków nastąpi po 

podpisaniu umowy na rachunek wskazany w umowie. Minimum jednokrotna kontrola 

u każdego uczestnika/ każdej uczestniczki projektu w miejscu prowadzenia działalności 

gospodarczej lub w oparciu o dokumenty dotyczące prowadzonej działalności (w zależności od 

charakteru prowadzonej działalności) w celu ustalenia czy dotowana działalność gospodarcza 

jest rzeczywiście prowadzona. Sprawdzeniu podlegać będzie np. czy jest prowadzona 

księgowość przedsięwzięcia, dokonywane są rozliczenia z ZUS i US, zawierane są umowy z 

klientami, wyciągi bankowe potwierdzają dokonywanie sprzedaży, prowadzona jest strona 

internetowa itp.  

c) wsparcie finansowe – wsparcie pomostowe (pomoc de minimis dla 80 uczestników 

projektu): na cele pokrycia niezbędnych, bieżących opłat związanych bezpośrednio z 

prowadzoną działalnością gospodarczą (np. obowiązkowych składek ZUS, opłat 

administracyjnych, innych wydatków bieżących w kwocie netto/bez podatku VAT). W ramach 

wsparcia pomostowego nie mogą być finansowane wydatki, na które została przyznana 

bezzwrotna dotacja. Wsparcie wypłacane miesięcznie przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego, w maksymalnej wysokości 2 

600,00 zł/miesiąc. Pierwsza transza wypłacana będzie z bezzwrotną dotacją. Kolejne 

wypłacane w kolejnych miesiącach w dniu odpowiadającym dniowi wypłaty pierwszej transzy. 
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Uczestnicy/uczestniczki projektu o przyznanie wsparcia pomostowego będą wnioskować 

w biznesplanie. Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego zawierana będzie jednocześnie 

z umową dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej. Obowiązkowe rozliczenie 

wsparcia pomostowego każdego uczestnika/każdej uczestniczki projektu co 3 miesiące 

w okresie maksymalnie 12 miesięcy na podstawie zestawienia poniesionych wydatków 

sporządzanego przez uczestnika/uczestniczkę w oparciu o dokumenty księgowe zawierające 

m.in. takie dane jak: rodzaj wydatku, nr dokumentu księgowego, kwota dokumentu brutto i 

netto, stawka VAT (beneficjent ma prawo żądać wglądu w dokumenty księgowe ujęte 

w rozliczeniu).  

§ 5 

Dokumenty rekrutacyjne 

1. Na dokumenty rekrutacyjne składają się: 

a) formularz rekrutacyjny; 

b) załączniki do formularza rekrutacyjnego; 

c) inne dokumenty stanowiące źródło weryfikacji kwalifikowalności kandydata/tki do Projektu 

np. dokumenty określające dochód w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu, 

kserokopie umów o pracę/cywilnoprawnych 

2. Do formularza rekrutacyjnego należy dołączyć załączniki/dokumenty poświadczające status 

kandydata/kandydatki, w tym4: 

a) osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym osoba długotrwale 

bezrobotna: 

- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o okresach zarejestrowania w przeciągu 

ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem formularza rekrutacyjnego, wydane nie później niż 1 

miesiąc przed dniem przystąpienia do Projektu (złożeniem formularza rekrutacyjnego) 

b) osoba bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym osoba 

długotrwale bezrobotna: 

- oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, w tym długotrwale bezrobotnej 

niezarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy – stanowiące załącznik nr 1 do formularza 

rekrutacyjnego 

- przypadku osób długotrwale bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy dodatkowo wymagane jest zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

o wysokości odprowadzonych składek w ostatnich 12 miesiącach 

c) osoba bierna zawodowo: 

- oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo – stanowiące załącznik nr 2 do 

formularza rekrutacyjnego; 

d) osoba pracująca w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy: 

- oświadczenie o posiadaniu statusu osoby pracującej stanowiące załącznik nr 3 do formularza 

rekrutacyjnego 

- oświadczenie o dochodach wraz dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu 

w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu (jeśli dotyczy) 

- kserokopię umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej (jeśli dotyczy) 

e) osoba odchodząca z rolnictwa: 

 
4 jeśli dotyczy 
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- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o okresach zarejestrowania osoby bezrobotnej 

w przeciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem formularza rekrutacyjnego, wydane nie 

później niż 1 miesiąc przed dniem przystąpienia do Projektu, 

- zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie 

na mocy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, wydane nie później 

niż 1 dzień roboczy przed dniem przystąpienia do Projektu; 

f) osoba niepełnosprawna: 

- kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 

wydana przez uprawniony organ. 

3. Dokumenty rekrutacyjne należy przygotować w formie elektronicznej i przedłożyć w formie 

wydruku lub wypełnić odręcznie czytelnym pismem wraz z czytelnymi podpisami kandydata/ 

kandydatki. 

4. Niedostarczenie powyższych dokumentów w terminie naboru wyznaczonym przez beneficjenta 

jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i skutkuje odrzuceniem kandydata/ 

kandydatki z udziału w projekcie. 

5. Kserokopie załączonych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem 

poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, 

aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem kandydata/kandydatki lub opatrzone na stronie 

napisem „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony …”, aktualną datą oraz własnoręcznym 

podpisem kandydata/kandydatki. 

§ 6 

Rekrutacja 

1. Rekrutacja do projektu odbędzie się w ramach dwóch edycji naboru do projektu. 

2. W ramach pierwszej edycji naboru zostanie zakwalifikowanych do udziału w projekcie do 48 osób, 

w ramach drugiej edycji co najmniej 48 osób. Łącznie do udziału w projekcie zostanie 

zakwalifikowanych 96 osób. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej z udziału w projekcie 

beneficjent dopuszcza możliwość zakwalifikowania osoby z listy rezerwowej lub przeprowadzenia 

rekrutacji uzupełniającej. 

3. Rekrutacja w ramach każdej edycji naboru będzie przeprowadzona w sposób zapewniający otwarty 

nabór kandydatów/kandydatek, bezstronność i przejrzystość procesu rekrutacji, zgodnie z zasadą 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Wybór uczestników do projektu będzie odbywać się 

zgodnie z niniejszym regulaminem rekrutacji uczestników w oparciu o formularz rekrutacyjny wraz 

załącznikami. Beneficjent zweryfikuje wstępną listę osób zakwalifikowanych i w przypadku gdy 

liczba bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat lub osób pracującymi w niekorzystnej sytuacji na 

rynku pracy będzie przewyższać planowany ich udział w ogólnej liczbie uczestników określony w § 

3 pkt. 3 i 4, zastrzega sobie prawo do przeniesienia kandydatów na listę rezerwową oraz do 

przyznania pierwszeństwa udziału w projekcie osobom bezrobotnym lub biernym zawodowo 

należącym do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zgodnie z założeniami Projektu. 

4. Informacje o wszystkich etapach realizacji projektu, ostatecznych terminach naboru, ich zmianie, 

przedłużeniu lub zakończeniu rekrutacji umieszczane będą na stronie internetowej projektu: 

https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-

doradcze/nwns/ oraz dostępne będą w biurze projektu. 

5. Rekrutacja do projektu będzie dwuetapowa: 

I etap: złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz ich ocena formalna i merytoryczna. 

https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/nwns/
https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/nwns/
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II etap: rozmowa z doradcą zawodowym, w tym test kompetencji. 

6. I ETAP REKRUTACJI 

a) ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH 

1) Warunkiem przystąpienia do Projektu jest prawidłowe wypełnienie formularza rekrutacyjnego 

wraz z załącznikami na wzorach udostępnionych przez beneficjenta i dostarczenie ich wraz 

z innymi dokumentami stanowiącymi źródło weryfikacji kwalifikowalności kandydata/tki do 

biura projektu lub biura rekrutacyjnego (w przypadku jego utworzenia) w wyznaczonym przez 

beneficjenta terminie naboru. 

2) Termin naboru zostanie podany do publicznej wiadomości co najmniej 10 dni roboczych przed 

rozpoczęciem rekrutacji na stronie internetowej: https://www.cdgpolska.pl/projekty-

dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/nwns/. 

3) Nabór w ramach każdej edycji będzie trwać 5 dni roboczych. W przypadku braku 

wystarczającej liczby kandydatów/kandydatek do projektu beneficjent zastrzega sobie prawo 

do przedłużenia każdego naboru do projektu lub przeprowadzenia dodatkowego naboru.  

Beneficjent dopuszcza możliwość skrócenia naboru, kiedy liczba złożonych formularzy 

rekrutacyjnych przekroczy o minimum 50% planowaną dla naboru liczbę miejsc. Planowana 

dla naboru liczba miejsc wynosi dwukrotność liczby osób w stosunku do zakładanej przez 

beneficjenta wielkości grupy docelowej (96 miejsc w pierwszej edycji, co najmniej 96 miejsc 

w drugiej edycji). 

4) Regulamin rekrutacji uczestników, formularz rekrutacyjny i załączniki będzie można pobrać ze 

strony internetowej projektu https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-

wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/nwns/ co najmniej 10 dni roboczych przed 

rozpoczęciem naboru lub otrzymać w biurze projektu. W okresie naboru będzie można je 

otrzymać również w biurze rekrutacyjnym (w przypadku jego utworzenia). Formularz 

rekrutacyjny będzie udostępniony w wersji edytowalnej do uzupełnienia elektronicznego 

(możliwość rozszerzania wierszy celem dostosowania ich do uzupełnianej treści, lepsza 

czytelność). 

5) Dokumenty rekrutacyjne będzie można złożyć osobiście, pojedynczo w biurze projektu 

w wyznaczonych dniach naboru w godzinach od 7.30 - 11.30 lub biurze rekrutacyjnym 

(w przypadku jego utworzenia) lub przesłać pocztą/kurierem za potwierdzeniem odbioru 

wyłącznie na adres biura projektu, tj. CDG PRO Sp. z o.o. 36-072 Świlcza 145 B. Jedna osoba 

może złożyć/przesłać wyłącznie jeden komplet dokumentów rekrutacyjnych. 

6) W sytuacji osobistego doręczenia dokumentów rekrutacyjnych kandydat/kandydatka otrzyma 

potwierdzenie ich złożenia wraz z nadaniem daty i godziny wpływu. Formularz rekrutacyjny 

zostanie opatrzony indywidualnym numerem kandydata (INK). 

7) W sytuacji doręczenia dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty lub kuriera za 

datę i godzinę ich dostarczenia uznaje się datę i godzinę wpływu dokumentów rekrutacyjnych 

do biura projektu. Kandydat/kandydatka otrzyma zwrotne potwierdzenie odbioru. Formularz 

zostanie opatrzony indywidualnym numerem kandydata.  

8) Dokumenty rekrutacyjne złożone poza terminem naboru podanym na stronie internetowej 

projektu jak również złożone wielokrotnie nie podlegają ocenie w procesie rekrutacji (nie 

dotyczy dokumentów wycofanych w trakcie rekrutacji - osoba zainteresowana udziałem 

w projekcie, która wycofa dokumenty rekrutacyjne, może je ponownie złożyć w trakcie trwania 

naboru). Data nadania dokumentów rekrutacyjnych potwierdzona datą stempla pocztowego 

nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru. 

https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/nwns/
https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/nwns/
https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/nwns/
https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/nwns/
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9) Beneficjent nie przewiduje tworzenia oddzielnych list rankingowych zależnych od miejsca 

złożenia dokumentów rekrutacyjnych w przypadku utworzenia dodatkowego punktu 

rekrutacyjnego. 

10) Beneficjent zastrzega, iż samo wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest 

jednoznaczne z przyjęciem do udziału w projekcie. 

b) OCENA FORMALNA 

1) Dokumenty rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej 1 z członków Komisji 

Rekrutacyjnej w oparciu o kartę oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych stanowiącą 

załącznik nr 6 do formularza rekrutacyjnego. 

2) Ocena formalna będzie dokonana w sposób 0-1 (nie spełnia/spełnia). 

3) W przypadku niespełnienia kryterium formalnego w projekcie kandydat/kandydatka zostanie 

odrzucony/a i nie będzie podlegać ocenie merytorycznej, tj. kiedy dokumenty rekrutacyjne: 

− nie spełniają wstępnych kryteriów uczestnictwa wymienionych w § 3, 

− są niekompletne z zastrzeżeniem ust 4) niniejszego paragrafu lub zostały złożone 

w niewłaściwym terminie lub miejscu, 

− są przygotowane na wzorach niebędących załącznikami do formularza rekrutacyjnego. 

4) W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w złożonych dokumentach rekrutacyjnych 

kandydat/kandydatka będzie miał możliwość złożenia poprawionej i/lub uzupełnionej wersji 

dokumentów rekrutacyjnych jednokrotnie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty 

otrzymania od beneficjenta informacji w tej sprawie wraz z wykazem uchybień formalnych. Do 

uchybień podlegających poprawie/ uzupełnieniu należy: 

− brak co najmniej jednej strony w formularzu rekrutacyjnym, 

− brak załączników,  

− brak podpisu na formularzu rekrutacyjnym lub załącznikach, 

− brak potwierdzenia kserokopii za zgodność z oryginałem, 

− niewypełnienie któregokolwiek z pól formularza rekrutacyjnego z zastrzeżeniem danych 

kontaktowych kandydata/kandydatki, których wypełnienie jest obligatoryjne przed 

złożeniem formularza rekrutacyjnego. 

5) Informacje o uchybieniach formalnych będą przekazywane kandydatom/kandydatkom za 

pomocą elektronicznych środków przekazu (mail przesłany na adres e-mail wskazany do 

kontaktu w formularzy rekrutacyjnym). 

6) Uzupełnienia formalne do dokumentów rekrutacyjnych mogą być składane przez 

kandydatów/kandydatki do udziału w projekcie osobiście/pocztą/kurierem wyłącznie do biura 

projektu w Świlczy. 

7) Niedostarczenie uzupełnionych i/lub poprawionych dokumentów rekrutacyjnych 

w powyższym terminie traktowane będzie jako rezygnację kandydata/kandydatki z ubiegania 

się o udział w projekcie. 

8) Beneficjent dopuszcza poprawę przez kandydata/kandydatkę oczywistych omyłek pisarskich 

w złożonych dokumentach rekrutacyjnych.  

9) Decyzja Komisji Rekrutacyjnej dokonującej oceny formalnej jest ostateczna i nie podlega 

procedurze odwoławczej. 

c) OCENA MERYT0RYCZNA 

1) Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami, prawidłowe pod względem formalnym, zostaną 

ocenione merytorycznie przez Komisję Rekrutacyjną w oparciu o kartę oceny merytorycznej 

formularza rekrutacyjnego stanowiącą załącznik nr 7 do formularza rekrutacyjnego. 
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2) Formularze rekrutacyjne zostaną poddane ocenie merytorycznej 2 członków Komisji 

Rekrutacyjnej. Wyciągana będzie średnia arytmetyczna. W przypadku rozbieżności w ocenie 

formularza rekrutacyjnego o minimum 25 punktów oceny formularza rekrutacyjnego dokona 

trzecia osoba, której ocena będzie wiążąca. 

3) Formularze rekrutacyjne będą oceniane w oparciu o następujące kryteria i metodologię: 

- Maksymalna łączna liczba punktów do przyznania za kryteria punktowe oceny formularza 

rekrutacyjnego wynosi 60 punktów z czego: 

a)  za kryteria związane z przynależnością do grupy docelowej – maksymalna liczba punktów do 

uzyskania wynosi 18, w tym: 

− bezrobotni i bierni zawodowo rodzice/opiekunowie prawni posiadający co najmniej 3 dzieci w 

wieku do 18 roku życia: 6 pkt 

− rolnicy prowadzącym indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych i 

członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu 

prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy chcą odejść z rolnictwa (zaświadczenie z PUP + 

zaświadczenie z KRUS):  6 pkt 

− kobiety: 3 pkt 

− osoby długotrwale bezrobotne (zaświadczenie z PUP w przypadku osób zarejestrowanych, 

zaświadczenie z ZUS o wysokości odprowadzonych składek z ostatnich 12 miesięcy w 

przypadku osób niezarejestrowanych): 1 pkt 

− osoby z niepełnosprawnościami (orzeczenie o niepełnosprawności): 1 pkt 

− osoby w wieku powyżej 50 lat: 1 pkt 

b) za krótki opis planowanej działalności gospodarczej maksymalna liczba punktów do uzyskania 

wynosi 42, w tym: 

− pomysł na biznes: 0 – 12 pkt 

− potencjał i wykształcenie kandydata/kandydatki: 0-6 pkt 

− znajomość rynku i konkurencji: 0-10 pkt 

− opłacalność i efektywność przedsięwzięcia: 0-8 pkt 

− planowany koszt inwestycji: 0-6 pkt 

4) Ocena merytoryczna w każdej kategorii i części podlegającej ocenie, przedstawiana będzie 

w postaci liczb całkowitych (bez części ułamkowych). Po przedstawieniu każdej z dwóch 

niezależnych od siebie ocen, obliczana będzie średnia arytmetyczna punktów zaokrąglona do liczby 

całkowitej. 

5) Ułożona zostanie lista kandydatów wg przyznanych punków z uwzględnieniem § 6 pkt. 3, która 

po zanonimizowaniu zostanie opublikowana na stronie projektu. 

6) Kandydaci/kandydatki otrzymają mailem powiadomienie o zakwalifikowaniu do II etapu 

rekrutacji; 

7) Decyzja Komisji Rekrutacyjnej dokonującej oceny merytorycznej jest ostateczna i nie podlega 

procedurze odwoławczej. 

7. II ETAP REKRUTACJI – rozmowa z doradcą zawodowym, w tym test kompetencji (maksymalnie 

192 kandydatów/kandydatek w projekcie; 4h/os) – maksymalna liczba punktów do uzyskania 

wynosi 40: 

1) Planowany termin rozpoczęcia II etapu rekrutacji odbędzie się po zakończeniu I etapu rekrutacji 

w ramach danej edycji naboru. 

2) Każda Kandydatka/każdy Kandydat zakwalifikowany do II etapu zostanie poinformowana/y 

o miejscu i terminie spotkania z doradcą zawodowym telefonicznie i/lub mailowo. Rozmowa 
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kandydata/tki z doradcą zawodowym połączona będzie obowiązkowo z przeprowadzeniem testu 

kompetencji celem weryfikacji predyspozycji, gotowości, poziomu motywacji, uzdolnień danej 

osoby do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. 

3) W przypadku gdy kandydatka/kandydat nie odbędzie rozmowy z doradcą zawodowym 

w terminie wyznaczonym przez beneficjenta lub wcześniej zgłosi rezygnację z II etapu rekrutacji, 

to zostanie wykluczona/-y z udziału w projekcie, a na to miejsce może zostać zakwalifikowana/y 

Kandydatka/Kandydat z listy rezerwowej. 

4) Podczas spotkania doradca zawodowy dokona także diagnozy potrzeb doradczo-szkoleniowych 

kandydatek/kandydatów do Projektu. 

5) Doradca zawodowy uzupełni szczegółowe informacje dotyczące punktacji wraz z uzasadnieniem 

w Karcie oceny doradcy zawodowego – załącznik numer 8 do formularza rekrutacyjnego. 

§ 7 

Zakwalifikowanie do projektu 

1. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje łączna suma punktów uzyskanych z I i II etapu 

rekrutacji. Wypełniona zostanie karta oceny zbiorczej stanowiąca załącznik nr 9 do formularza 

rekrutacyjnego. 

2. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać z obu etapów rekrutacji wynosi 100 punktów. Po 

II etapie rekrutacji zostanie zakwalifikowanych do projektu łącznie 96 osób z najwyższą liczbą punktów 

(z uwzględnieniem § 6 pkt. 3), które zdobyły minimum 60% punktów w stosunku do sumarycznej liczby 

punktów z obu etapów (minimum 60 punktów). 

3. Zostanie utworzona lista rankingowa z ewentualną listą rezerwową (dla każdego cyklu naboru) 

w oparciu o uzyskane punkty uszeregowane w kolejności malejącej z uwzględnieniem § 6 pkt. 3. 

4. W przypadku jednakowej liczby punktów decydować będą punkty otrzymane w II etapie rekrutacji 

za rozmowę z doradcą zawodowym uwzględniającą obligatoryjnie wynik testu, a kryterium 

pomocniczym będzie kolejność zgłoszeń (INK). 

5. O wynikach (przyjęcie do projektu/odrzucenie aplikacji) kandydatki/ kandydaci zostaną 

poinformowani pisemnie drogą mailową. W przypadku odrzucenia podane zostanie uzasadnienie wraz 

z uzyskanymi punktami. Listy osób zakwalifikowanych zostaną opublikowane na stronie projektu. 

6. Decyzja beneficjenta jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. 

7. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie są zobowiązane do podpisania w biurze projektu 

umowy uczestnictwa w projekcie, deklaracji uczestnictwa i oświadczenia uczestnika projektu 

w terminie wyznaczonym przez beneficjenta.  

8. Niespełnienie przez § 7 pkt. 7 jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i skutkuje 

odrzuceniem kandydata/ kandydatki oraz możliwością zakwalifikowania do udziału w projekcie osoby 

z listy rezerwowej. 

9. Beneficjent informuje, że zakwalifikowanie się do udziału w projekcie nie jest równoznaczne 

z otrzymaniem dotacji na założenie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Zapisy niniejszego Regulaminu rekrutacji podlegają przepisom prawa polskiego. 

2. W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją regulaminu rekrutacji uczestników, 

interpretacji wiążącej dokonuje beneficjent projektu. 

3. Kwestie sporne nieuregulowane w regulaminie rekrutacji uczestników rozstrzygane będą przez 

beneficjenta, a w przypadku braku porozumienia, właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie Sąd 

właściwy siedzibie Beneficjenta. 
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4. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.  

5. Zmiana regulaminu rekrutacji uczestników obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej 

projektu https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-

doradcze/nwns/ z informacją o zaistniałej zmianie. 

6. Niniejszy regulamin rekrutacji uczestników obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie 

internetowej projektu https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-

szkoleniowo-doradcze/nwns/. 

 

Załączniki do Regulaminu rekrutacji uczestników: 

1. Formularz rekrutacyjny  

2. Deklaracja udziału w projekcie - wzór 

3. Oświadczenie Uczestnika Projektu - wzór 

4. Umowa uczestnictwa w projekcie – wzór 

 

Świlcza, 17.06.2020r. 

Aktualizacja 28.08.2020r. 

https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/nwns/
https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/nwns/
https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/nwns/
https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/nwns/

