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REGULAMIN REKRUTACJI 

 

Uczestników(czek) do projektu 

 

„Wracam Na Rynek!” 

 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

Priorytetu VIII. – Regionalne kadry gospodarki  

 

Działania 8.1. - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie  

 

Poddziałania 8.1.2. – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

 

1. Niniejszy regulamin zawiera opisane szczegółowo warunki rekrutacji Uczestników-(czek) do projektu 
realizowanego przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie wraz ze Społeczną 
Szkołą Zarządzania i Handlu. Projekt ten nosi nazwę „Wracam Na Rynek!” i jest finansowany w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII - Regionalne kadry gospodarki; 
Działania 8.1. - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; Poddziałania 8.1.2. – Wsparcie 
procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekt jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Celem projektu jest poprawa zdolności adaptacyjnych do wymogów rynku pracy osób zwolnionych do 
6ciu miesięcy (z przyczyn przedsiębiorstwa) oraz osób w trakcie zwolnienia a także osób zagrożonych 
zwolnieniem z przedsiębiorstwa.  

3. Okres realizacji projektu: od 01.06.2012 – do 30.04.2014. 

II. DEFINICJE 
 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

1. Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt „Wracam Na Rynek!” realizowany w partnerstwie przez: 
Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie wraz ze Społeczną Szkołą Zarządzania i 
Handlu, numer: POKL.08.01.02-12-029/11. 
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2. Realizatorach Projektu – należy przez to rozumieć podmioty realizujące projekt, tj.: Towarzystwo 
Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie oraz Społeczną Szkołą Zarządzania i Handlu. 

3. Instytucji Pośredniczącej II Stopnia – należy przez to rozumieć Wojewódzki Urząd Pracy w 
Krakowie. 

4. Beneficjencie - należy przez to rozumieć Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w 
Chrzanowie. 

5. Uczestniku(czce) Projektu – należy rozumieć jako osobę, która przeszła pozytywnie procedurę 
rekrutacyjną i podpisała umowę uczestnictwa w Projekcie.  

6. Kandydacie(tce) - należy rozumieć jako osobę, która złożyła dokumenty aplikacyjne i przechodzi 
proces rekrutacji w projekcie. 

7. Dniu przystąpienia do Projektu - należy przez to rozumieć dzień złożenia przez Kandydata(kę) 
dokumentów aplikacyjnych osobiście: w Biurze Projektu lub Biurze Regionalnym, lub drogą 
elektroniczną na pocztę e-mail, za pośrednictwem faxu, z zastrzeżeniem, że przekazanie dokumentów 
za pośrednictwem: faxu, lub poczty e-mail wymaga dostarczenia oryginałów dokumentów do 5-ciu dni 
roboczych pod rygorem uznania uchybień formalnych. 

8. Biurze Projektu – należy przez to rozumieć Biuro Projektu "Wracam Na Rynek!" zlokalizowane w 
budynku siedziby Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie przy ul. Janiny 
Woynarowskiej 1 w Chrzanowie. 

9. Biurze Regionalnym - należy przez to rozumieć pok. Biuro Regionalne projektu "Wracam Na Rynek!" 
zlokalizowane w budynku siedziby Społecznej Szkoły Zarządzania i Handlu przy ul. Stanisławy 
Leszczyńskiej 7 w Oświęcimiu. 

10. Dokumentach aplikacyjnych (lub rekrutacyjnych) – należy przez to rozumieć komplet dokumentów, 
o których mowa w Części V niniejszego Regulaminu.  

11. Wytycznych - należy przez to rozumieć dokument nadany przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego pt. WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ 
PRZEDSIEBIORCZOŚCI, W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 „WSPARCIE ORAZ PROMOCJA 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA” oraz PODDZIAŁANIA 8.1.2 "WSPARCIE 
PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH W REGIONIE" TYP realizowanych 
projektów: "Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą" (Kraków, 
30.01.2012r.). 

12. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć organ dokonujący kwalifikacji Uczestniczek do 
Projektu. 

13. Komisji Oceny Wniosków – należy przez to rozumieć organ oceniający Wnioski o przyznanie 
środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i podejmujący decyzje o przyznaniu wsparcia 
finansowego. Komisja działa w oparciu o WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA 
ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOSCI, W RAMACH DZAŁANIA 6.2 „WSPARCIE ORAZ 
PROMOCJA PRZEDSIEBIORCZOSCI I SAMOZATRUDNIENIA” oraz PODDZIAŁANIA 8.1.2 
"WSPARCIE PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH W REGIONIE" TYP 
realizowanych projektów: "Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą" 
(Kraków, 30.01.2012r.). 
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14. Doradcy Zawodowym - należy przez to rozumieć wykwalifikowanego(ną) Doradcę(czynię) 
Zawodowego(ą) zatrudnionego(ną) dla potrzeb rekrutacji. 

15. Indywidualny Plan Działania – to osobisty program aktywizacji zawodowej przygotowany wspólnie  
z Uczestnikiem(czką) Projektu oraz z Psychologiem i Doradcą zawodowym. Polega na ustaleniu  
z Uczestnikiem(czką) szeregu działań dostosowanych do jego indywidualnej sytuacji na lokalnym 
rynku pracy. 

16. Stronie internetowej projektu – należy przez to rozumieć stronę, na której będą umieszczone 
informacje na temat Projektu. 

17. Okresie naboru – należy przez to rozumieć czas przyjmowania Dokumentów rekrutacyjnych przez 
Beneficjenta. 

18. Wsparciu finansowym na rozwój przedsiębiorczości – należy przez to rozumieć przyznanie wsparcia 
w wysokości do 40 tys. złotych dla Uczestników którzy spełnili wymogi wynikające z niniejszego 
regulaminu i Wytycznych. 

19. Osobie, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy – należy rozumieć zgodnie z 
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r., oznacza to: 

a) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących 
pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z 
pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 
94, z pózn. zm.4)), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z 
tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, 

b) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości 
pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, 
organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych, 

c) wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub 
gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w 
wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania 
przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy, 

d) rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pózn. zm.) z uwagi na 
ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika. 

20. Pracodawcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę lub przedsiębiorstwo w rozumieniu Ustawy z 
dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z pozn. zm.). 

III. WYMAGANIA FORMALNE WOBEC UCZESTNIKÓW(CZEK) 
PROJEKTU 

 

1. W projekcie przewiduje się udział: 23 kobiet i 17 mężczyzn spełniających łącznie następujące kryteria 
formalne:  
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a. zamieszkujących lub pracujących na terenie powiatu chrzanowskiego, oświęcimskiego lub 
wadowickiego. Niniejszy regulamin przez zamieszkiwanie rozumie definicję zgodną z art. 
25 Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 18 maja 1964 poz. 93 z późn. zmianami), 

b. utraciły pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy 
przed dniem przystąpienia do Projektu, lub są w trakcie zwolnienia z przyczyn 
niedotyczących pracownika, lub są zagrożone zwolnieniem z przyczyn niedotyczących 
pracownika zatrudnionego u przedsiębiorcy przechodzącego procesy adaptacyjne i 
modernizacyjne, 

2. Wobec osób starających się o przyznanie wsparcia finansowego wymagane jest również spełnienie 
poniższych kryteriów: 

a. osoby, które w ciągu ostatnich 2 lat nie były i nie są zatrudnione u Realizatora Projektu i/lub 
Instytucji pośredniczącej II stopnia w ramach Projektu oraz nie łączy i nie łączył ich z 
Realizatorem Projektu i/lub Instytucją pośredniczącą II stopnia oraz ich pracownikami 
uczestniczącymi w procesie rekrutacji i oceny biznes planów:  

• związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub 
bocznej do II stopnia) i/lub 

• związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli i/lub 

• inny związek faktyczny, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do 
zachowania zasady bezstronności w procesie rekrutacji uczestników i oceny biznes 
planów 

b. w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu nie posiadały wpisu do rejestru 
Ewidencji Działalności Gospodarczej/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG) nie były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub nie 
prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów (np. działalności adwokackiej, 
komorniczej lub oświatowej). 

c. nie zamierzają prowadzić działalności gospodarczej w sektorach wykluczonych na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie 
udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

d. nie były karane za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 września 1999r. 
Kodeks karny skarbowy ( Dz. U. nr 111 z 2007r. poz. 765 z późń. zm.). 

e. nie otrzymały dofinansowania na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych z innego 
źródła oraz nie podpisały deklaracji uczestnictwa w innym równolegle prowadzonym 
projekcie w ramach Działania 6.2 PO KL i/lub 8.1.2 PO KL. 

f. nie skorzystały / nie skorzystają ze wsparcia na założenie tej samej działalności gospodarczej, 
na którą uzyskały/uzyskają środki w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL, pochodzącego z 
innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy , PFRON oraz w ramach 
Działania 6.2 PO KL.  
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g. nie przekroczyły limitu 200 000 euro lub 100 000 euro w przypadku zamierzającego 
rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego przyznanej w bieżącym 
roku oraz 2 poprzedzających go latach oraz pomoc, o którą się ubiegają nie spowoduje 
przekroczenia w/w limitów. 

IV. WSPARCIE W PROJEKCIE 
 

1. Uczestnicy(czki) projektu na podstawie wyników Indywidualnego Planu Działania (określonego 
podczas II etapu rekrutacji) zostaną podzieleni na dwie grupy objęte jedną ze ścieżek wsparcia, gdzie: 

• Grupa A: uzyska wsparcie szkoleniowe i doradcze w zakresie podejmowania działalności  
oraz zostanie skierowana otrzymania jednorazowych środków na podjęcie działalności 
gospodarczej wraz ze wsparciem pomostowym na okres 6 miesięcy.  

• Grupa B: uzyska wsparcie szkoleniowe oraz zostanie skierowana do odbycia stażu w 
miejscu pracy. 

2. Dodatkowo wszystkim Uczestnikom(czkom) projektu w Indywidualnym Planie Działania zostanie 
określona ilość godzin poradnictwa psychologicznego oraz wsparcia doradczego 

3. Uczestnik(czka) Projektu, który(a) został zakwalifikowany do wsparcia szkoleniowego i odbycia stażu 
może korzystać dodatkowo ze wsparcia Centrum Ofert Pracy.  

 

V. DOKUMENTY REKRUTACYJNE 
 

1. Kandydaci(tki) do projektu zobligowani są do dostarczenia następujących dokumentów rekrutacyjnych: 

a. Formularz rekrutacyjny zawierający oświadczenie o akceptacji niniejszego Regulaminu, oraz o 
zamieszkiwaniu lub pracy na terenie objętym wsparciem w ramach projektu stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

b. Deklarację uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika(czki) 
Projektu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

c. Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia, lub w trakcie zwolnienia z pracy, lub o zagrożeniu 
zwolnieniem wraz z: 

• potwierdzonym za zgodność z oryginałem wypowiedzeniem stosunku pracy / 
stosunku służbowego przez pracodawcę, oraz świadectwem pracy (w przypadku 
osób pozostających bez zatrudnienia), lub 

•  potwierdzonym za zgodność z oryginałem wypowiedzeniem stosunku pracy / 
stosunku służbowego przez pracodawcę (w przypadku osób zwolnionych, które są w 
trakcie okresu wypowiedzenia), lub 

• oryginałem oświadczenia przedsiębiorcy o zamiarze nieprzedłużenia stosunku 
pracy/służbowego, lub  

• oryginałem oświadczenia przedsiębiorcy (przechodzącego procesy adaptacyjne i 
modernizacyjne) o zagrożeniu zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika. 
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2. Regulamin oraz wzory Dokumentów rekrutacyjnych zostaną udostępnione na stronie internetowej 
projektu oraz w Biurze Projektu i Biurze Regionalnym na co najmniej 10 dni roboczych przed 
rozpoczęciem procesu rekrutacji do Projektu.  

 

VI. PROCEDURA PRZEBIEGU REKRUTACJI 
 

Wszystkie etapy rekrutacji będą przebiegać zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn.  

VI.1 Etap I (tj. wstępna selekcja) – opis etapu: 

1. Etap I rekrutacji będzie prowadzony w terminie 10 obocznych po opublikowaniu Regulaminu na stronie 
internetowej projektu po uprzednim zatwierdzeniu Regulaminu przez IPII. 

2. Rekrutacja prowadzona bezpośrednio w Biurze Projektu (przy ul. Janiny Woynarowskiej 1 w Chrzanowie) i 
Biurze Regionalnym (przy ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7 w Oświęcimiu), za pośrednictwem poczty tradycyjnej, 
lub za pośrednictwem poczty e-mail, lub z użyciem faksu. W przypadku dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych 
za pomocą poczty e-mail, czy faksu Kandydat(ka) powinien(nna) dostarczyć oryginały dokumentacji rekrutacyjnej 
do 5 dni roboczych pod rygorem uznania uchybień formalnych. 

3. Kandydat(ka) zainteresowany(a) udziałem w Projekcie powinien(nna) wypełnić dokumenty rekrutacyjne 

wskazane części V niniejszego Regulaminu.  

4. W przypadku zebrania niewystarczającej liczby zgłoszeń, dopuszcza się możliwość przedłużenia naboru 
uczestników do Projektu. Informacja o przedłużeniu naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu 
i realizatorów projektu. 

5. W przypadku stwierdzenie braków w formularzu przedstawiciele Komisji Rekrutacyjnej wezwą Kandydata(tkę) 
do uzupełnienia braków w terminie wskazanym przez Komisję. Nieuzupełnienie braków w dokumentacji, w 
wyznaczonym terminie, będzie skutkowało uznaniem uchybień formalnych i odrzuceniem wniosku.  

6. Każdemu złożonemu Formularzowi rekrutacyjnemu zostanie nadany numer rekrutacyjny, o którym Kandydat(ka) 
jest informowany. 

7. Każdy Formularz rekrutacyjny podlega ocenie formalnej przy pomocy karty oceny formalnej i merytorycznej, 
który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

8. Po przeprowadzeniu oceny formalnej Kandydat(ka) zapraszany jest na rozmowę i test sprawdzający motywację  
do wzięcia udziału w projekcie. Test i rozmowa przeprowadzone zostaną z wszystkimi osobami, które przeszły 
pozytywnie weryfikację kwalifikowania się do projektu. 

9. Ocena motywacji dokonywana jest przez psychologa wg skali 0-20, w oparciu o przygotowany formularz oceny. 
Do punktów przyznanych w ocenie motywacji doliczane są dodatkowe punkty merytoryczne dla osób 
uprzywilejowanych w projekcie: 

a. Kobiety otrzymują dodatkowo 2 pkt., 

b. Osoby powyżej 50 roku życia otrzymują dodatkowo 2 pkt. 

10. Ocena punktowa przyznana w toku rekrutacji stanowi sumę punktów merytorycznych oraz punktów przyznanych 
przez psychologa badającego motywację. 
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11. W terminie do 10 dni po zakończeniu zbierania zgłoszeń do projektu i dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej 
zostanie ogłoszona lista 40 osób zakwalifikowanych do projektu, które uzyskały najwyższą liczbę punktów.  

12. Pozostałe osoby utworzą listę rezerwową. 

VI.2 Etap II - Określenie Indywidualnych Planów Działania: 

1. Etap II rekrutacji będzie prowadzony w terminie, który zostanie podany na stronie internetowej na co najmniej 
5dni roboczych przed rozpoczęciem etapu. 

2. W ramach etapu z każdym Kandydatem(tką) zostanie przeprowadzony: test kompetencji do prowadzenia 
działalności gospodarczej wraz z opisem działalności gospodarczej oraz rozmowy z Doradcą Zawodowym.  

3. Doradca Zawodowy tworzy Indywidualny Plan Działania, który określa ścieżkę form wsparcia projektowego dla 
każdej osoby, z uwzględnieniem: wyników testu predyspozycji przedsiębiorczych, kwalifikacji Kandydata(tki), 
możliwości otrzymania wsparcia, predyspozycji i sytuacji na rynku pracy. Spośród 40 osób przyjętych do 
projektu, 25 osób zostanie przyjętych do Grupy A i 15 osób do Grupy B. 

4. Osoby zakwalifikowane do Grupy A zostaną wezwane do dostarczenia oświadczenia, że: 

• w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu nie posiadały wpisu do rejestru 
Ewidencji Działalności Gospodarczej / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG), oraz nie były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub nie 
prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów (np. działalności adwokackiej, 
komorniczej lub oświatowej), 

• nie zamierzają  prowadzić działalności gospodarczej w sektorach wykluczonych na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania 
pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

• nie były karane za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks 
karny skarbowy  ( Dz. U. nr 111 z 2007r. poz. 765 z późń. zm.), 

• nie otrzymały dofinansowania na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych z innego źródła 
oraz nie podpisały deklaracji uczestnictwa w innym równolegle prowadzonym projekcie w ramach 
Działania 6.2 PO KL i/lub 8.1.2 PO KL, 

• nie skorzystały/nie skorzystają ze wsparcia na założenie tej samej działalności gospodarczej, na którą 
uzyskały/uzyskają środki w ramach Poddziałania 8.1.2  PO KL, pochodzącego z innych źródeł,  

• nie przekroczyły limitu 200 000 euro lub 100 000 euro w przypadku zamierzającego rozpocząć 
działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego przyznanej w bieżącym roku oraz 2 
poprzedzających go latach oraz pomoc, o którą się ubiegają nie spowoduje przekroczenia w/w 
limitów. 

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa Kandydata(tki) przeprowadza się dodatkowy nabór z listy rezerwowej. Po 
dokonaniu dodatkowego naboru z Kandydatem(tką) przeprowadzone są wszystkie czynności charakteryzujące 
etap II rekrutacji.  

6. Po zakończeniu II etapu rekrutacji w terminie do 5 dni zostaną opublikowane listy uczestników(czek) Grupy A i 
Grupy B. Z uczestnikami(czkami) zostaną podpisane umowy uczestnictwa. 

VI.3 Etap III.A (dotyczy wyłącznie Grupy A) – Przyznanie wsparcia na podjęcie działalności 
gospodarczej wraz ze wsparciem pomostowym: 
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1. Etap III.A rekrutacji zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej, oraz poprzez 
wywieszenie w Biurze Projektu i Biurze Regionalnym w terminie co najmniej 5 dni kalendarzowych od  
zakończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego.  

2. Etap rekrutacji odbędzie się po otrzymaniu wsparcia szkoleniowego, doradczego i psychologicznego.  

3. Rekrutacja w ramach etapu III.A odbywa się na podstawie: oceny biznesplanów i sytuacji na rynku pracy. 
Wraz z biznesplanem Uczestnicy(czki) składają wniosek o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej oraz przyznania wsparcia pomostowego. 

4. Szczegółowe informacje i uregulowania etapu III A rekrutacji znajdują się w Regulaminie Przyznawania 
Wsparcia Na Rozwój Przedsiębiorczości w Projekcie "Wracam Na Rynek!" 

5. Ocena biznesplanów dokonana zostanie przez dwóch Specjalistów(ek) ds. Biznesplanów wg kryteriów 
(ostateczną ocenę punktową stanowi średnia arytmetyczna oceny dokonanej przez dwóch specjalistów): 

• pomysł na biznes (skala: 0 – 35 pkt; wymagane minimum to: 25 pkt), 

• potencjał osoby składającej biznesplan (skala: 0 – 15 pkt; wymagane minimum to: 9 pkt), 

• efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia (skala: 0 – 40 pkt; wymagane minimum to: 30 
pkt), 

• operacyjność, kompletność i racjonalność przedsięwzięcia (skala: 0 – 10 pkt; wymagane 
minimum to: 6 pkt). 

6. Ocena sytuacji Uczestnika(czki) na rynku pracy dokonana przez Koordynatora Projektu wg kryteriów: 

• zwolnienie z przyczyn pracodawcy (przyznanie dodatkowo: 10pkt) 

• bycie w trakcie zwolnienia (przyznanie dodatkowo: 5pkt) 

• zagrożenie zwolnieniem (przyznanie dodatkowo: 1pkt) 

7. Spośród 25 Uczestników Grupy A wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostanie przyznane 20 
osobom z najwyższą liczbą punktów przyznanych w etapie III.A, która stanowi sumę oceny biznesplanu i 
sytuacji na rynku pracy każdego Uczestnika(czki).  

8. Po dokonaniu oceny wszystkich biznesplanów i sytuacji na rynku zostaje sporządzona lista rankingowa osób: 
rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego, oraz osób nierekomendowanych do otrzymania 
wsparcia finansowego.  

9. Wszystkie osoby, których biznesplan był oceniany otrzymują pisemne uzasadnienie decyzji, które zawierać 
będzie: uzasadnienie dokonanej oceny przez każdego ze Specjalistów(ek) ds. Biznesplanu oraz przyznaną ilość 
punktów przez każdego Specjalistę(tkę). 

10. Osobom z listy rezerwowej przysługuje prawo do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu w 
terminie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej projektu listy rankingowej. Komisja rozpatruje w 
ciągu 5 dni roboczych wniosek.  

11. Po ogłoszeniu ostatecznej listy rankingowej podpisuje się umowy: o przyznaniu środków finansowych i  o 
przyznaniu wsparcia pomostowego w ramach poddziałania 8.1.2. POKL.  

12. Dotacja wypłacona zostanie po dostarczeniu przez Uczestnika(czkę) zabezpieczenia prawidłowego wykonania 
umowy, oraz kopii: dokumentu rejestracyjnego, odpisu REGON, zgłoszenia do ZUS / KRUS, oraz spełnieniu 
pozostałych wymogów zgodnie z Regunaminem  
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VI.4 ETIII.B (dotyczy wyłącznie Grupy B) – Przyznanie wsparcia stażowego: 

1. Etap III.B rekrutacji będzie prowadzony w terminie, który zostanie podany na stronie internetowej na co 
najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem etapu. Termin rekrutacji może ulec zmianie ze względu na okres 
odbywania szkoleń. 

1. Etap rekrutacji odbędzie się po otrzymaniu wsparcia szkoleniowego, doradczego i psychologicznego. 

2. Spośród 15 Uczestników(czek) Grupy B wsparcie stażowe otrzyma 10 osób. Wybór osób otrzymujących staże 
następuje w terminie i miejscu wskazanym przez realizatorów projektu i dokonywane jest na podstawie 
rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez przedstawicieli miejsca stażowego. Rozmowy 
kwalifikacyjne odbywają się w obecności Specjalisty(stki) ds. Staży i Doradcy(czyni) Zawodowego(ej).  

3. Przewiduje się zrekrutowanie:  

• 4 Uczestników(czek) kursu Specjalisty(stki) finansowo-księgowego(wej) Spec ds. fin-księgowych,  

• 3 miejsca stażowe dla Uczestników(czek) kursu Przedstawiciel(ka) Handlowy(a), 

• 3 miejsca stażowe dla Uczestników(czek) kursu Kierowca(czyni) kategorii C.  

4. Dla każdego kursu prowadzona będzie osobna rekrutacja. Wyboru osób na staże dokonywać będą 
przedstawiciele organizatora stażu. Dla każdego kursu po zakończeniu rekrutacji powstanie lista rankingowa 
osób zakwalifikowanych, wraz ze wskazaniem miejsca odbywania stażu. Pozostałe osoby utworzą listy 
rezerwowe na wypadek rezygnacji Uczestnika(czki). 

5. Z pozostałych lista rezerw. w przypadku rezygnacji Uczestnika(czki) wybierana jest kolejna osoba z listy. 

VI.5 ETAP IV (dotyczy wyłącznie Grupy A) – Przyznanie przedłużonego wsparcia 
pomostowego: 

1. Etap IV rekrutacji  zostanie podany na stronie internetowej, oraz poprzez wywieszenie w Biurze Projektu i 
Biurze Regionalnym w terminie na co najmniej 5dni roboczych przed rozpoczęciem etapu. 

2. Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest jedynie na wniosek Uczestnika(czki), który otrzymał 
wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz ze wsparciem pomostowym. Wniosek należy złożyć 
w terminie nie późniejszym niż 31 dni przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego. Wniosek składa 
się wraz ze sprawozdaniem finansowym z dotychczasowej działalności. 

3. Przedłużone wsparcie pomostowe może zostać przyznane  jedynie w uzasadnionych przypadkach, a w 
szczególności: 

• działalność gospodarcza rokuje szanse na przyszłość, jednakże wymaga więcej czasu, 

• wystąpiły inne okoliczności, które nie mogły zostać przewidziane na etapie tworzenia biznesplanu. 

4. Przedłużone Wsparcie Pomostowe przyznawane jest na okres nie dłuższy niż do 12 miesiąca od dnia 
rozpoczęcia działalności gospodarczej. W przypadku przyznania Przedłużonego Wsparcia Pomostowego 
konieczne jest podpisanie aneksu do umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. 

5. Wniosek o udzielenie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego ocenia komisja złożona z: Koordynatora 
Projektu oraz Specjalisty(stki) ds. Oceny Biznesplanów. Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków Komisja 
ogłasza na stronie internetowej projektu listę osób, którym przyznano i nie przyznano przedłużone wsparcie 
pomostowe. W przypadku nieprzyznania Uczestnik(czka) może w terminie 7 dni kalendarzowych złożyć 
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wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego, który Komisja 
rozpatruje w terminie do 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania. 

 

VII. KOMISJA REKRUTACYJNA  
 

1. Komisja rekrutacyjna jest organem powołanym przez Realizatorów Projektu w celu przeprowadzenia w sposób 
prawidłowy procedury rekrutacyjnej Kandydatów(tek) do udziału w Projekcie "Wracam Na Rynek!" z 
zachowaniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Skład Komisji Rekrutacyjnej zależy od etapu odbywającej się rekrutacji: 

•  Podczas Etapu I w skład wchodzą: 

o Koordynator Projektu, 

o Koordynatorka Merytoryczna, 

o Specjalistka do Promocji, Rekrutacji Monitoringu i Ewaluacji. 

• Podczas Etapu II w skład wchodzą: 

o Koordynator Projektu, 

o Koordynatorka Merytoryczna, 

o Doradca(czyni) Zawodowy(a). 

• Podczas Etapu III.A w skład wchodzą: 

o Koordynator Projektu, 

o Co najmniej 2 Specjalistów(ek) ds. Biznesplanów. 

• Podczas Etapu III.B w skład wchodzą: 

o Koordynator Projektu, 

o Specjalista(stka) ds. Staży, 

o Doradca(czyni) Zawodowy(a), 

o Przedstawiciele Organizatora Stażu. 

3. W posiedzeniach Komisji rekrutacyjnej może brać udział przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej II stopnia, tj. 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.  

4. Prace Komisji rekrutacyjnej polegać będą na dokonaniu wszystkich czynności wynikających z przepisów 
niniejszego Regulaminu.  

5. W wyniku prac Komisji rekrutacyjnej po uwzględnieniu procedury odwoławczej określonej w § 11 niniejszego 
Regulaminu powstaną dwie listy rankingowe (oddzielna dla kobiet i oddzielna dla mężczyzn) 
zakwalifikowanych Uczestników Projektu. 

6. Wszyscy członkowie Komisji Rekrutacyjnej podpisują Deklarację poufności i bezstronności Członków 
Komisji Rekrutacyjnej ( Załącznik nr 5). 
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VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Regulamin obowiązuje od dnia: 01.07.2012 

2. Realizatorzy Projektu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie, 

wynikających w szczególności ze zmian podstaw prawnych realizacji Projektu. Zmian dokonuje się w 

trybie identycznym do trybu uchwalenia niniejszego Regulaminu. 

3. Wszystkie zmiany w Regulaminie zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na 

stronie internetowej Projektu. 

IX. KONTAKT 
Dodatkowe informacje można uzyskać w: 

o w Biurze Projektu, które mieści się w budynku Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w 

Chrzanowie, przy ul. Janiny Woynarowskiej 1, pok. 11 - I piętro  

o w Biurze Regionalnym mieszczącym się w budynku Społecznej Szkoły Zarzadzania i Handlu, ul. 

Stanisławy Leszczyńskiej 7 w Oświęcimiu.  

o pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej. 

o za pomocą poczty e-mil podanym na stronie internetowej. 

 


