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REGULAMIN REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
(DOTACJE, WSPARCIE POMOSTOWE ORAZ WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE) 

 
 

§ 1. Definicje 
1. Projekt – należy przez to rozumieć projekt pn. „Młodzi na rynku pracy” realizowany w ramach 

Działanie 1.2  Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, wsparcie udzielane z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach podziałania 1.2.1 POWER. 

2. Uczestnik projektu – należy rozumieć przez to osobę mieszkającą na terenie powiatu 
malborskiego, bierną zawodowo lub osobę bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy, 
która w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie prowadziła 
działalności  gospodarczej, która złożyła, oświadczenie uczestnictwa w projektu i została 
zakwalifikowana do Projektu na podstawie listy rankingowej. 

3. Miejsce zamieszkania - miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba 
ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

4. Osoba bezrobotna - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie 
poszukująca zatrudnienia. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne 
zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych. Osoby kwalifikujące się do urlopu 
macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które nie są zarejestrowane jako bezrobotne (nie pobierają 
świadczeń z tytułu urlopu), należą do grupy osób biernych zawodowo. 

5. Osoba długotrwale bezrobotna - Definicja różni się w zależności od wieku: 
a. Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy. 
b.  Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. 

Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu 
rozpoczęcia udziału w projekcie. 

6. Osoba bierna zawodowo - osoba, które w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie 
pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych 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 zawodowo1. 

7. Osoba z niepełnosprawnością – osoba niepełnosprawna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. Nr 127 poz. 721, ze zm.) lub osoba z zaburzeniami psychicznymi, w 
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2016 
poz. 546 ze zm.), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym 
stan zdrowia. 

8. Osoby o niskich kwalifikacjach - są to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 
włącznie. Definicja poziomów wykształcenia ISCED: 0 – przedszkolne, 1 - podstawowe, 2 - 
gimnazjalne, 3 - ponadgimnazjalne (liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa). 

9. Osoba poniżej 30 roku życia - tj. osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie nie 
ukończyła 30 roku życia. 

10. Data przystąpienia do projektu – należy przez to rozumieć datę podpisania przez Uczestnika 
projektu Oświadczenia uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 6) utożsamiany z dniem udzielenia 
pierwszej formy wsparcia Beneficjentowi pomocy.  

                                                           
1 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. 
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§ 2. Postanowienia ogólne 
1. Projekt „Młodzi na rynku pracy” realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja  Rozwój 

2014-2020 (POWR.01.02.01-IP.12-22-001/19), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Działania 1.2  Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy. 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu oraz zasady przyznawania 
wsparcia szkoleniowo - doradczego oraz wsparcia finansowego przewidzianego na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w projekcie „Młodzi na rynku pracy”.  

3. Warunkiem koniecznym ubiegania się przez Uczestników projektu o wsparcie finansowe jest 
uczestnictwo w cyklu szkoleń oraz spotkaniach doradczych zaplanowanych w projekcie, o których 
mowa w niniejszym Regulaminie. 

4. Pomoc udzielana beneficjentom pomocy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej 
oparta jest na zasadach pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) oraz 
Rozporządzenia 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. z 2015 r., poz. 1073). 

5. Za datę przyznania pomocy de minimis uznaje się datę zawarcia między beneficjentem,  
a uczestnikiem projektu Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego.  

6.  Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
a. Beneficjencie należy przez to rozumieć P.P.H. „Rarytas” J. i R. Markowscy Sp. j. z siedzibą w 

Malborku przy ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork, 
b. Instytucji Pośredniczącej  należy przez to rozumieć  Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku z 

siedzibą przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, 
c. Beneficjencie pomocy należy przez to rozumieć Uczestnika projektu, który ubiega się o 

wsparcie finansowe i założy  działalność gospodarczą.  
 

§ 3. Uczestnicy projektu 
1. Uczestnikiem projektu, może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące kryteria: 

a. jest mieszkańcem powiatu malborskiego, 
b. jest osobą poniżej 30 roku życia, 
c. jest osobą bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy lub osobą bierną zawodowo, 
d. zamierza rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną, jawną lub 

partnerską (przy czym założenie spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej możliwe jest 
wyłącznie pomiędzy uczestnikami projektu), 

e. nie posiadała aktywnego wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG), nie była zarejestrowana jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze 
Sądowym (KRS) lub nie prowadziła działalności gospodarczej na podstawie odrębnych 
przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, 

f. nie była karana za przestępstwa skarbowe,  
g. nie była karana karą zakazu 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 2017 r. poz. 2077), 
h. korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
i. nie pozostaje w stosunku do P.P.H. „Rarytas” J. i R. Markowscy Sp. j. i/lub pracownika P.P.H. 

„Rarytas” J. i R. Markowscy Sp. j. w związku mogącym naruszyć zasady bezstronności w 
procesie rekrutacji i oceny formularza rekrutacyjnego, 
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j. nie zamierza pozyskać dotacji na prowadzenie działalności w sektorach podlegających 
wykluczeniu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/20132.  

 

§ 4. Przebieg rekrutacji 
1. Nabór uczestników projektu prowadzony będzie w okresie od 27.04.2020 r. do 11.05.2020 r.  
2. O udziale w projekcie będzie decydować liczba punktów otrzymana w ramach procesu rekrutacji.  
3. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 16 osób. 
4. Rekrutacja przebiegać będzie z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz 

koncepcją zrównoważonego rozwoju. 
5. Na potrzeby realizacji przebiegu rekrutacji Beneficjent powoła Komisję rekrutacyjną, która 

wybierze Uczestników Projektu. 
6. W skład Komisji rekrutacyjnej wejdą: Kierownik Projektu - Przewodniczący Komisji oraz min. 2-ch 

Doradców Zawodowy (posiadający wykształcenie wyższe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne 
umożliwiające prowadzenie doradztwa zawodowego, a także doświadczenie umożliwiające 
prowadzenie doradztwa zawodowego, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej 
dziedzinie nie będzie krótsze niż 2 lata). W przypadku wpłynięcia odwołań do komisji powołani 
zostaną kolejni Doradcy Zawodowi celem ponownego przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych z 
kandydatami, którzy złożyli odwołania. 

7. Kierownik projektu będzie odpowiedzialny za prawidłowy przebieg rekrutacji i nadzór nad tym 
procesem. 

8. Doradcy zawodowi odpowiedzialni będą za przeprowadzenie rzetelnej oceny kandydatów do 
projektu w tym weryfikację umiejętności, sytuacji zawodowej i predyspozycji kandydata. 

9. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby zatrudnione w przeciągu ostatnich 3 lat u 
Beneficjenta lub Wykonawcy, a także osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem/Wykonawcą 
lub pracownikiem Beneficjenta/Wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny 
biznesplanów:  

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

b. związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli lub  

                                                           
2 Dotacja 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 grudnia 
2013 r.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 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. poz. 1073). 
Zgodnie z powyższymi: 
1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. stosuje się do pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom we 
wszystkich sektorach, z wyjątkiem: 
a) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem 
Rady (WE) nr 104/2000 (1); 
b) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych; 
c) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i prowadzania do obrotu produktów 
rolnych w następujących przypadkach: 
(i) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub 
wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą; 
(ii) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym; 
d) pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio 
związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi 
z prowadzeniem działalności wywozowej; 
e) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.  
2. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 
200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. 
3. Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów. 
4. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów a także inną działalność, w 
odniesieniu do której stosuje się pułap wynoszący 200 000 EUR, to w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa stosuje się pułap wynoszący 200 
000 EUR, pod warunkiem że dane państwo członkowskie zapewni za pomocą odpowiednich środków, takich jak rozdzielenie działalności 
lub wyodrębnienie kosztów, by korzyść dotycząca działalności w zakresie drogowego transportu towarów nie przekraczała 100 000 EUR 
oraz by pomoc de minimis nie była wykorzystywana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.  
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c. inny związek faktyczny, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do zachowania 
zasady bezstronności w procesie rekrutacji uczestników i oceny biznesplanów. 

10. Członkowie Komisji zobowiązani są do nieujawniania informacji związanych z oceną Formularzy 
rekrutacyjnych (załącznik nr 1) oraz do dołożenia należytej staranności dla zapewnienia, aby 
informacje dotyczące ocenianej aplikacji nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym. 

11. Przed przystąpieniem do oceny formularzy rekrutacyjnych Członkowie Komisji zobowiązany jest 
do podpisania deklaracji bezstronności i rzetelności.  

 

§ 5. Składanie dokumentów rekrutacyjnych 
1. Warunkiem koniecznym przystąpienia do projektu będzie złożenie kompletu dokumentów 

rekrutacyjnych:   
a) Formularz rekrutacyjny - Załącznik nr 1 do Regulaminu; 
b) oświadczenie o nieposiadaniu aktywnego wpisu do CEIDG, niezarejestrowaniu jako 

przedsiębiorca w KRS lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej na podstawie odrębnych 
przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu- Załącznik 
nr 2; 

c) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw 
publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych - Załącznik nr 3; 

d) oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku do beneficjenta i/lub pracownika beneficjenta, 
partnera lub wykonawcy w związku mogącym naruszyć zasady bezstronności w procesie 
rekrutacji i oceny formularza rekrutacyjnego – Załącznik nr 4; 

e) oświadczenie o niekaralności karą zakazu 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. 885, 
z późn. zm.) – Załącznik nr 5. 
 

2. Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami dostępny będzie na stronie Beneficjenta 
www.akademia-nauczania.pl/fundusze-ue/mlodzi-na-rynku-pracy/ oraz w biurze projektu. 

3. Formularz musi zostać wypełniony w języku polskim, elektronicznie lub odręcznie. 
4. W Formularzu rekrutacyjnym muszą być uzupełnione wszystkie rubryki. W punktach, które nie 

dotyczą kandydata, należy wpisać „nie dotyczy”. Zgłoszenia, które będą zawierały niewypełnione 
rubryki i/lub zostaną przygotowane w oparciu o niestandardowy formularz i/lub których 
odczytanie będzie utrudnione lub niemożliwe nie będą rozpatrzone i zostaną odrzucone z 
przyczyn formalnych. 

5.  Formularz rekrutacyjny oraz załączniki należy własnoręcznie podpisać, trwale spiąć i dostarczyć 
do biura projektu, w zaklejonej kopercie, opisanej w następujący sposób:   
a. Imię, nazwisko, adres do korespondencji kandydata, 
b. Adresat: P.P.H. „Rarytas” J. i R. Markowscy Sp. j., ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork, 
c. Dopisek: Zgłoszenie do projektu „Młodzi na rynku pracy”. 

6. Dokumenty rekrutacyjne składać należy osobiście lub listownie. 
7. W przypadku osób niepełnosprawnych dopuszcza się możliwość złożenia formularza 

rekrutacyjnego w imieniu osoby zainteresowanej udziałem w projekcie przez osobę posiadającą 
pisemne upoważnienie (zawierające imię, nazwisko oraz numer dowodu osobistego lub innego 
równoważnego dokumentu osoby upoważnionej). 

8. O przyjęciu decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu. 
9. Zgłoszenia wpływające za pośrednictwem poczty lub kuriera będą rejestrowane na koniec dnia 

roboczego, w którym wpłynęły.  
10.  Dokumenty rekrutacyjne przesłane faksem bądź drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. 
11.  Odpowiedzialność za dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych w terminie spoczywa na osobie 

zainteresowanej udziałem w projekcie. 
12.  Dokumenty rekrutacyjne składać należy w biurze projektu w siedzibie P.P.H. „Rarytas” J. i R. 

Markowscy Sp. j., ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork. 

http://web.akademia-nauczania.pl/fundusze-ue/mlodzi-na-rynku-pracy/
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13.  Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od 27.04.2020 r. do 11.05.2020 r. w dniach od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.  

14.  Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną do biura projektu przed wyznaczonym terminem naboru 
lub po jego upłynięciu nie będą rozpatrywane. 

15.  Podczas naboru przyjętych zostanie maksymalnie 32 Formularze rekrutacyjne. W przypadku 
wcześniejszego zakończenia naboru Formularzy rekrutacyjnych, na stronie internetowej 
www.akademia-nauczania.pl, w zakładce fundusze ue na 24 godziny przed zamknięciem naboru, 
zostanie umieszczona stosowna informacja. 

16.  W przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie niewystarczająca do rozpoczęcia realizacji wsparcia,  
Beneficjent zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu rekrutacji. Informacja o przedłużeniu 
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Beneficjenta www.akademia-nauczania.pl, w 
zakładce fundusze ue. 
 

§ 6. Ocena formalna i merytoryczna 
1. Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami, które wpłynęły w wyznaczonym terminie zostaną 

poddane ocenie formalnej. 
2. Na etapie analizy dokumentów Komisja rekrutacyjna zweryfikuje kwalifikowalność kandydata do 

udziału w projekcie zgodnie z kryteriami, o których mowa w § 3.  
3. Ocena formalna dokonywana będzie na Karcie oceny formularza rekrutacyjnego stanowiącego 

Załącznik nr 7.  
4. O wynikach oceny formalnej kandydat zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej za 

potwierdzeniem odbioru, na adres email podany w formularzu zgłoszeniowym. 
5. Dopuszcza się ̨ możliwość ́ jednorazowego uzupełnienia braków formalnych. Lista możliwych do 

uzupełnienia braków: 
a. uzupełnienie brakujących podpisów, 
b. wypełnienie brakujących pól w formularzu rekrutacyjnym,  
c. dostarczenie brakujących załączników. 

6. O możliwości dokonania uzupełnień Kandydaci informowani będą droga poczty elektronicznej za 
potwierdzeniem odbioru oraz telefonicznie. 

7. Termin na dokonanie uzupełnień to 3 dni robocze od momentu otrzymania informacji o brakach. 
8. Dokumenty rekrutacyjne, które pozytywnie przejdą proces oceny formalnej, zostaną skierowane 

do oceny merytorycznej. 
9. Formularz rekrutacyjny jest oceniany merytorycznie przez dwóch członków Komisji 

Rekrutacyjnej, powoływanej przez Beneficjenta. Ocena merytoryczna dokonywana jest na 
wzorze Karty oceny Formularza rekrutacyjnego, stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego 
regulaminu. 

10. Ocena merytoryczna Formularza rekrutacyjnego zostanie oceniona w skali 0 – 50 pkt., z 
możliwością przyznania wartości punktowych poszczególnym częściom oceny: 

a. Pomysł na biznes – max. 14 pkt., 
b. Charakterystyka klientów – max. 8 pkt., 
c. Charakterystyka konkurencji – max. 9 pkt., 
d. Realność założeń – max. 13 pkt., 
e. Posiadane doświadczenie i wykształcenie – max. 6 pkt. 

11. Na łączną ocenę merytoryczną składać się będzie średni wynik dwóch ocen merytorycznych 
Formularza rekrutacyjnego i średni wynik rozmów z dwoma doradcami zawodowymi, którzy 
zweryfikują predyspozycje do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.  

12. Rozmowy rekrutacyjne będą się odbywały w siedzibie Beneficjenta lub w sposób zdalny, o ich 
terminach kandydaci będą informowani telefonicznie oraz na adres mailowy za potwierdzeniem 
odczytu, na podstawie danych wskazanych w Formularzu rekrutacyjnym.  

13. Nieuczestniczenie w spotkaniu, o którym mowa w punkcie 12 w wyznaczonym terminie, skutkuje 
odrzuceniem kandydatury Uczestnika, co dyskwalifikuje z dalszego udziału w procesie rekrutacji. 

http://www.akademia-nauczania.pl/
http://www.akademia-nauczania.pl/
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Od decyzji tej nie ma odwołania, wyjątek stanowią udokumentowane nieprzewidziane sytuacje 
losowe, o zaistnieniu, których kandydat poinformuje Kierownik projektu nie później niż dobę po 
wyznaczonym dla niego terminie spotkania. W takiej sytuacji Kierownik projektu może podjąć 
decyzję o ustaleniu dodatkowego terminu.  

14. Doradcy zawodowi będą posiadali wykształcenie wyższe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne 

umożliwiające prowadzenie doradztwa zawodowego, a także doświadczenie umożliwiające 

prowadzenie doradztwa zawodowego, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej 

dziedzinie nie będzie krótsze niż 2 lata.  

15. Doradcy zawodowi na podstawie rozmowy z kandydatem dokonają oceny umiejętności, sytuacji 

zawodowej oraz predyspozycji kandydata i poziomu motywacji do udziału w projekcie.  

16. Ocena kandydata podczas rozmów rekrutacyjnych dokonywana będzie na Karcie oceny 
formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 7). Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 30 
punktów w ramach średniej arytmetycznej dwóch ocen doradców zawodowych podczas 
rozmów. 

17. Doradcy zawodowi, na podstawie rozmowy z kandydatem, dokonają oceny: 
a. cech osobowościowych: samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność 

planowania i analitycznego myślenia, sumienność: 0-12 pkt., 
b. motywacja/zaangażowanie: 0-3 pkt., 
c. wiedza bazowa, wykształcenie, dotychczasowe doświadczenie: 0-9 pkt.,  
d. rozeznanie rynku/świadomość zagrożeń 0-6 pkt.  

18. Łączna suma punktów do uzyskania w ramach oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego 
oraz rozmowy z doradcami zawodowymi wynosi 80 pkt. 

19. W przypadku wystąpienia różnicy punktowej pomiędzy ocenami dwóch doradców zawodowych 
wynoszącej więcej niż 30 % punktów liczonych od ogólnej sumy punktów (80), kandydat musi 
być oceniony przez trzeciego doradcę zawodowego, który wcześniej nie dokonywał oceny 
kandydata. Ocena trzeciego doradcy zawodowego stanowi wówczas ocenę ostateczną. 

20. Do udziału w projekcie zakwalifikowane mogą zostać jedynie osoby, które uzyskają minimum 
60% punktów (tj. 48 pkt.) z łącznej oceny merytorycznej o której mowa w punkcie 18. 

21. Na tym etapie rekrutacji Komisja Rekrutacyjna zakończy ocenę, tworząc listy rankingowe 
kandydatów na Uczestników projektu, na podstawie ilości punktów uzyskanych przez nich w 
Kartach oceny formularzy rekrutacyjnych (załącznik nr 7). 
 

§ 7. Zakwalifikowanie kandydatów 
1. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 16 osób. 
2. Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata na podstawie listy rankingowej z Kart oceny formularzy 

rekrutacyjnych podejmie Kierownik projektu. Jeżeli kilku kandydatów zdobędzie taką samą ilość 
punktów, o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu decydować będzie większa liczba punktów 
przyznanych podczas oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego, a następnie z oceny 
rozmowy doradców zawodowych.  

3. Informacja o wynikach rekrutacji dostępna będzie na stronie www.akademia-
nauczania.pl/fundusze-ue/mlodzi-na-rynku-pracy/ zgodnie z zapisami zawartymi w § 8.   

4. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w projekcie zostaną 
umieszczone na liście rezerwowej. Będą one miały pierwszeństwo w momencie rezygnacji 
którejkolwiek z osób znajdujących się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.  

5. Listy rankingowa oraz rezerwowa wraz z punktacją otrzymaną przez kandydatów będą 
zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta, natomiast kserokopia karty oceny każdego z 
kandydatów przekazywana będzie drogą poczty elektronicznej za potwierdzeniem odczytu 
wiadomości.   

6. Kandydaci będą mieli prawo wglądu do swojej Karty oceny formularza rekrutacyjnego z 
zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa. 

http://www.akademia-nauczania.pl/fundusze-ue/mlodzi-na-rynku-pracy/
http://www.akademia-nauczania.pl/fundusze-ue/mlodzi-na-rynku-pracy/
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§ 8. Odwołania 
1. Osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w projekcie i/lub nie zgadzają się z uzyskaną oceną 

mają prawo wniesienia pisemnego odwołania od decyzji Komisji. 
2. Odwołanie musi być złożone w formie papierowej (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w 

biurze projektu P.P.H. „Rarytas” J. i R. Markowscy Sp. j., ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork, w 
terminie do trzech dni roboczych od dnia zamieszczenia wyników danego etapu rekrutacji na 
stronie www.akademia-nauczania.pl/fundusze-ue/mlodzi-na-rynku-pracy/ oraz otrzymania 
powiadomienia drogą poczty elektronicznej za potwierdzeniem odczytu (decyduje data wpływu 
odwołania do P. P. H. „Rarytas” J. i R. Markowscy Sp. j.). 

3. Minimalne wymagania dotyczące odwołania: 
a. napisane elektronicznie lub odręcznie w języku polskim, 
b. musi zawierać co najmniej wskazanie w jakich punktach oceny przedstawionej w Karcie oceny 

formularza rekrutacyjnego kandydat nie zgadza się z decyzją Komisji wraz z uzasadnieniem, 
c. własnoręcznie podpisane przez kandydata składającego odwołanie od oceny własnej 

kandydatury. 
4. Odwołania niespełniające wymogów, o których mowa w punktach 2 - 3 nie będą rozpatrywane. 
5. Beneficjent ma obowiązek rozpatrzenia odwołania w terminie pięciu dni roboczych od dnia jego 
wpłynięcia. W terminie tym zostaje nadane pismo informujące o wyniku rozstrzygnięcia. Decyzja 
zawarta w piśmie jest wiążąca i ostateczna. 
6. Ponownej oceny, zgodnie z §4 punkt 6, dokonywać będzie doradca zawodowy – nowo powołany 
członek Komisji Rekrutacyjnej. 
7. Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań lista rankingowa uczestników zostanie zaktualizowana. 
Powstałe na tej podstawie Lista Uczestników oraz Lista rezerwowa będą ostateczne. 
 

§ 9. Zakres przyznawanego wsparcia 
1. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zobligowane są do podpisania w dniu przystąpienia 

do projektu, czyli w dniu, w którym Uczestnik projektu będzie korzystał z pierwszej formy 
wsparcia przewidzianej w projekcie, umowy o świadczenie podstawowych usług szkoleniowo-
doradczych. 

2. Dla każdego Uczestnika projektu zaplanowano: 
a. Poradnictwo zawodowe indywidualne identyfikujące potrzeby i stopień oddalenia od rynku 

pracy (średnio 4 godz./os), 
b. Doradztwo zawodowe indywidualne przygotowujące Indywidualny Plan Działania (IPD), 

obejmujący instrumenty rynku pracy prowadzące do zatrudnienia, w tym samozatrudnienia 
(średnio 2 godz./os.), 

c. Poradnictwo zawodowe grupowe umożliwiające Uczestnikom projektu pracę nad poprawą 
swoich problemów zawodowych, rozwojem swoich zasobów wraz z innymi Uczestnikami 
projektu (24 godz.); 
Tematy zajęć: 
- Wiedza o sobie – warsztat samopoznania (3 godz.), 
- Komunikacja interpersonalna (3 godz.), 
- Zarządzanie stresem i emocjami – inteligencja emocjonalna (3 godz.), 
- Asertywność i obrona przed manipulacjami (3 godz.), 
- Wywieranie wpływu, perswazja i budowanie autorytetu (3 godz.), 
- Negocjacje biznesowe, handlowe i zakupowe (3 godz.), 
- Zarządzanie czasem – efektywność i automotywacja (3 godz.), 
- Autoprezentacja (3 godz.). 

d. Szkolenie ABC przedsiębiorczości przygotowujące merytorycznie do prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej (28 godz.); 
Tematy zajęć: 

http://web.akademia-nauczania.pl/fundusze-ue/mlodzi-na-rynku-pracy/
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- Zasady podejmowania działalności gospodarczej (4 godz.), 
- Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej (3 godz.) 
- Księgowość w firmie (9 godz.) 
- Konkurencja, planowanie oferty, asortyment (3 godz.), 
- Marketing i biznesplan (9 godz.). 

e. Doradztwo indywidualne dotyczące biznesplanu zapewniające wysokiej jakości przygotowanie 
przez uczestnika projektu biznesplanu, a także zapewnienie trwałości jego działań (średnio 6 
godz./os.), 

f. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (bezzwrotna dotacja), którego kwota wynosi 
23 050,00 PLN z przeznaczeniem środków finansowych na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej (stawka jednostkowa), 

g. Wsparcie pomostowe finansowe wypłacane w kwocie nie większej niż 1 744,00 PLN przez 
okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, 

h. Wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług doradczych udzielane przez pierwszych 
12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, średnio 2 godz./m-c/os. (consulting 18 
godz., coaching 6 godz.). 

3. Szczegółowe warunki przyznawania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej będą 
zgodne ze Standardami realizacji wsparcia w zakresie Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na 
regionalnym rynku pracy i zgodne z Regulaminem konkursu POWR.01.02.01-IP.12-22-001/19. 

4. Każdy Uczestnik projektu ma obowiązek uczestniczenia w minimum 80% godzin szkoleń i 
doradztwa zaplanowanych dla jego ścieżki rozwoju. 

5. Doradztwo i szkolenia będą odbywać się w siedzibie Beneficjenta lub w sposób zdalny, zgodnie z 
ustalonym harmonogramem, w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00, z wyjątkiem 
sytuacji, w których konieczne będzie przeprowadzenia doradztwa/szkolenia w sobotę, ze względu 
na dostępność doradcy/trenera. 
 

§ 10 Przyznanie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości 
1. Beneficjent Pomocy otrzyma środki finansowe (dotacje w formie stawki jednostkowej – 23 050,00 

PLN) na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe finansowe, a także wsparcie pomostowe 
w postaci indywidualnych usług doradczych przez pierwszych 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia 
działalności gospodarczej. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości przewidziane jest 
łącznie dla 16 Beneficjentów pomocy. 

2. W ramach projektu możliwe jest uruchomienie wyłącznie nowej działalności w formie:  
- jednoosobowej działalności gospodarczej,  
- spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej (przy czym założenie spółki cywilnej, jawnej lub 
partnerskiej możliwe jest wyłącznie pomiędzy uczestnikami tego samego projektu). 

3. Nabór biznesplanów, którego wzór  stanowi załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu  będzie się 
odbywał w trybie konkursu zamkniętego. Informacja o terminie rozpoczęcia i zakończenia 
naborów oraz miejscu przyjmowania dokumentów zamieszczana będzie każdorazowo na stronie 
internetowej www.akademia-nauczania.pl/fundusze-ue/mlodzi-na-rynku-pracy/ oraz zostanie 
przesłana na adres mailowy Uczestników projektu zamierzających założyć własną działalność 
gospodarczą. 

4. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości przyznawane jest na podstawie Regulaminu 
konkursu nr  POWR.01.02.01-IP.12-22-001/19. 

5. Przed podpisaniem umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 
(dotacja), Uczestnik projektu zwany Beneficjent pomocy jest zobowiązany do przekazania 
informacji o otwarciu rachunku bankowego pod prowadzoną działalność wraz z numerem tego 
rachunku bankowego i nazwą banku. 

6. Warunkiem podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 
(dotacji) jest dostarczenie przez Uczestników projektu następujących dokumentów: 

a. wpisu do CEIDG lub złożenie zaświadczenia o wpisie do KRS, 

http://web.akademia-nauczania.pl/fundusze-ue/mlodzi-na-rynku-pracy/
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b. kopii nadania numeru REGON Uczestnikowi projektu, 
c. kopii aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS  ZFA/ZPA)/ KRUS, 
d. biznesplanu (załącznik nr 8). 
7. Beneficjent pomocy (Uczestnik projektu) ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej 

realizacji Umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Formą 
zabezpieczenia jest weksel in blanco wraz z deklaracją wystawcy weksla in blanco składany w 
dniu podpisania umowy oraz akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. Jeżeli 
Beneficjent pomocy (Uczestnik projektu) pozostaje w związku małżeńskim i obowiązuje 
ustawowa wspólnota majątkowa to wymagana jest zgoda współmałżonka na złożenie 
zobowiązania. 

8.  W dniu podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej Beneficjent wyda Beneficjentowi Pomocy zaświadczenie o wysokości udzielonej 
pomocy de minimis, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi przedmiotową 
kwestię. 

 

§ 11. Procedura oceny i przyznawania wsparcia finansowego 
1. Złożony biznesplan, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu będzie podlegał 

ocenie dokonywanej przez dwóch niezależnych członków komisji. Komisja Oceny Wniosków 
powołana zostanie przez Beneficjenta. Prace związane z Komisją Oceny Wniosków określa 
Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia (Załącznik nr 
15 do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/19 ). 

2. Każdy biznesplan  oceniany będzie najpierw pod kątem formalnym, ocena kompletności oraz 
poprawności biznesplanów wraz z załącznikami. 

3. Biznesplany poprawne formalnie oceniane będą następnie pod kątem merytorycznym. Ocena 
będzie dokonywana przez 2 osoby, Członków Komisji Oceny Wniosków na podstawie karty oceny 
biznesplanu stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu. 

4. Właściwa (punktowa) ocena Biznesplanów dokonywana jest przez dwóch niezależnych 
oceniających dotacyjnych. Kandydat na oceniającego dotacyjnego musi posiadać doświadczenie 
w ocenie wniosków dotacyjnych – min. 40 ocen i/lub 2-letnie doświadczenie z doradztwa 
dotyczącego zakładania i prowadzenia działalności. 

5. Każdemu biznesplanowi będzie przyznawana odpowiednia liczba punktów, zgodnie z kryteriami 
merytorycznymi na podstawie Katy oceny merytorycznej, która stanowi załącznik nr 9 niniejszego 
Regulaminu. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 100 punktów. Dotyczy to wsparcia 
finansowego (dotacji) oraz wsparcia pomostowego finansowego. 

6. Nie jest możliwy wybór do dofinansowania biznesplanu, który uzyskał mniej niż 60% punktów 
ogólnej sumy punktów możliwych do uzyskania. 

7. Nie jest możliwy również wybór do dofinansowania biznesplanu, który uzyskał mniej niż 60% 
punktów możliwych do uzyskania w przynajmniej jednym poszczególnym punkcie oceny 
(oznaczonym cyfrą rzymską), zgodnie z Kartą oceny biznesplanu stanowiącej załącznik nr 9 do 
niniejszego Regulaminu. 

8. Osoby oceniające biznesplan zobowiązane są do przedstawienia w formie pisemnej uzasadnienia 
wystawionej oceny końcowej, jak i ocen cząstkowych z poszczególnych części biznesplanu. 
Dokonanie oceny na Karcie oceny biznesplanu Uczestnika projektu o otrzymanie wsparcia 
finansowego członek Komisji potwierdza własnoręcznym podpisem. 

9. W przypadku stwierdzenia na etapie oceny merytorycznej ewidentnych błędów w treści 
biznesplanu, utrudniających oceniającym właściwe zrozumienie intencji uczestnika projektu 
(błędy rachunkowe, oczywiste pomyłki, zapisy powodujące rozbieżne interpretacje) dopuszcza się 
możliwość korekty biznesplanu. Korekta może obejmować wyłącznie punkty wskazane przez 
oceniających. Członkowie Komisji, którzy oceniali dany biznesplan, wypracowują w tym 
przypadku wspólne stanowisko i zapisują ustalenia w Karcie oceny biznesplanu Uczestnika 
projektu o otrzymanie wsparcia finansowego. Następnie ustalenia te są przekazywane 
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Uczestnikowi projektu z prośbą o dokonanie stosownej korekty w treści biznesplanu. Informację 
na temat dopuszczonej korekty biznesplanu należy zamieścić w protokole z posiedzenia Komisji. 

10. Na podstawie oceny punktowej tworzona będzie lista biznesplanów spełniających minimum 
punktowe, uszeregowana w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. Dofinansowanie w 
postaci środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane jest 
biznesplanom na podstawie listy rankingowej, które uzyskały największą liczbę punktów, przy 
czym uzależnione jest to od dostępności środków. 

11. Wyniki oceny wstępnej listy rankingowej będą umieszczane na stronie internetowej 
www.akademia-nauczania.pl/fundusze-ue/mlodzi-na-rynku-pracy/ oraz przekazywane każdemu 
Uczestnikowi drogą poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru.  

12. Po przeprowadzeniu procedury odwoławczej opisanej w § 12, ostateczna lista rankingowa 
zostanie opublikowana na stronie internetowej www.akademia-nauczania.pl/fundusze-
ue/mlodzi-na-rynku-pracy/ oraz przekazane każdemu Uczestnikowi projektu drogą poczty 
elektronicznej za potwierdzeniem odbioru. 

13. Po otrzymaniu informacji o wynikach ostatecznej oceny i możliwości przyznania dofinansowania 
Uczestnik projektu zobowiązany jest do zarejestrowania działalności gospodarczej lub uzyskania 
wpisu do innego właściwego rejestru, najpóźniej do dnia podpisania umowy na otrzymanie 
wsparcia finansowego. 

 

§ 12. Procedura odwoławcza 
1. Uczestnik projektu ma możliwość złożenia odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków na 

każdym etapie oceny. 
2. Uczestnik projektu musi złożyć do P. P. H. „Rarytas” J. i R. Markowscy Sp. j. odwołanie od decyzji 

Komisji Oceny  Wniosków w formie pisemnej. Pismo wraz z uzasadnieniem powinno zostać 
złożone przez Uczestnika projektu (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w biurze projektu  
P. P. H. „Rarytas” J. i R. Markowscy Sp. j., ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork, w terminie trzech 
dni roboczych od dnia zamieszczenia wyników Komisji Oceny Wniosków na stronie 
www.akademia-nauczania.pl/fundusze-ue/mlodzi-na-rynku-pracy/ oraz otrzymania 
powiadomienia drogą poczty elektronicznej za potwierdzeniem odczytu (decyduje data wpływu 
odwołania do biura projektu). 

3. P. P. H. „Rarytas” J. i R. Markowscy Sp. j. ma obowiązek rozpatrzenia odwołania w terminie pięciu 
dni roboczych od dnia jego wpłynięcia. Ocena powtórna biznesplanu nie może być dokonywana 
przez te same osoby, które uczestniczyły w jego pierwszej ocenie. W terminie tym zostaje nadane 
pismo informujące o wyniku rozstrzygnięcia. Decyzja zawarta w piśmie jest wiążąca i ostateczna, 
od której nie przysługuje wtórne odwołanie. 

4. Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań i w razie zaistnienia takiej sytuacji lista biznesplanów, 
które otrzymały dofinansowanie zostanie zaktualizowana. Ostateczna lista biznesplanów, które 
otrzymały wsparcie finansowe zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.akademia-
nauczania.pl/fundusze-ue/mlodzi-na-rynku-pracy/ oraz przekazana drogą poczty elektronicznej 
za potwierdzeniem odczytu. 
 

§ 13. Zasady udzielania i rozliczania wsparcia 
1. Wsparcie dofinansowania działalności gospodarczej przyznawane jest na podstawie biznesplanu.  
2. Biznesplan zawiera w szczególności:  

a. opis planowanego przedsięwzięcia, 
b. wysokość łącznej kwoty wnioskowanych środków na rozwój przedsiębiorczości;  
c. szacunkowy budżet planowanego przedsięwzięcia, tj. ogóle kategorie wydatków planowane 

do poniesienia oraz wszystkie planowane źródła finansowania uruchamianego 
przedsięwzięcia, w tym inne niż wnioskowane dofinansowanie (np. pożyczki, środki własne 
itp.); 

http://web.akademia-nauczania.pl/fundusze-ue/mlodzi-na-rynku-pracy/
http://web.akademia-nauczania.pl/fundusze-ue/mlodzi-na-rynku-pracy/
http://web.akademia-nauczania.pl/fundusze-ue/mlodzi-na-rynku-pracy/
http://web.akademia-nauczania.pl/fundusze-ue/mlodzi-na-rynku-pracy/
http://web.akademia-nauczania.pl/fundusze-ue/mlodzi-na-rynku-pracy/
http://web.akademia-nauczania.pl/fundusze-ue/mlodzi-na-rynku-pracy/
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d. termin, w którym nastąpi pełne wykorzystanie środków przyznanych uczestnikowi projektu 
na rozwój przedsiębiorczości; 

3. Środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej udziela się na podstawie umowy zawartej 
pomiędzy Beneficjentem i Uczestnikiem projektu. Uczestnik projektu przed podpisaniem umowy 
rejestruje działalność gospodarczą. Po podpisaniu umowy następuje wypłata środków finansowych w 
kwocie 23 050,00 PLN, tj. kwocie odpowiadającej stawce jednostkowej na samozatrudnienie.  
4. Sposób rozliczenia stawek jednostkowych:  

a. Wydatki objęte stawką jednostkową są traktowane jako wydatki poniesione.  
b. Stawka jednostkowa może zostać wykazana do rozliczenia przez beneficjenta po jej 

wypłaceniu uczestnikowi.  
c. W sytuacji gdy na podstawie kontroli, o której mowa w ust. 7 stwierdzony zostanie brak 

rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej, dofinansowanie podlega zwrotowi.  
d. Beneficjent, ani odbiorca wsparcia, nie mają obowiązku gromadzenia ani opisywania 

dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków 
rozliczanych stawką jednostkową – gromadzone są wyłącznie te dokumenty, które są 
niezbędne do rozliczenia stawki jednostkowej i uznania jej za kwalifikowalną. Brak 
konieczności gromadzenia i opisywania dokumentów księgowych na potrzeby rozliczeń 
przyznanego w ramach projektu dofinansowania oraz ewentualnej kontroli na miejscu nie 
oznacza, że podmiot nie jest zobowiązany do przestrzegania przepisów i wymogów 
wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, np. podatkowych, 
rachunkowych oraz innych regulacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
Powyższe oznacza, że podczas rozliczania udzielonego dofinansowania, a także podczas 
kontroli nie będą weryfikowane pojedyncze dokumenty księgowe dotyczące wydatków 
wskazanych w biznesplanie. Niemniej jednak przedsięwzięcia dofinansowane ze środków EFS 
oraz podmioty, które to dofinansowanie otrzymały nadal będą podlegały kontroli.  

e. Jak wynika z pkt 2 sekcji 6.6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, beneficjent zobowiązany jest do wskazania w umowie o 
dofinansowanie (wniosku o dofinansowanie) sposobu weryfikacji oraz dokumentów– co 
podlega zatwierdzeniu przez właściwą instytucję.  

f. Do dokumentów potwierdzających wykonanie zadań rozliczanych stawką jednostkową 
należeć będą dokumenty potwierdzające realizację wsparcia oraz utrzymanie uruchomionej 
działalności/utworzonego miejsca pracy przez minimalny, wymagany okres 12 miesięcy:  
i. Etap udzielania wsparcia - podjęcie działalności gospodarczej  

- Potwierdzenie wpisu do CEiDG albo KRS o rozpoczęciu działalności gospodarczej wraz z 
datą jej rozpoczęcia  
- Umowa dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej  
- Kopia potwierdzenia przelewu dofinansowania na rachunek wskazany w umowie 
dofinansowania  

ii. Etap po zakończeniu minimalnego okresu utrzymania działalności gospodarczej  
- Potwierdzenie nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej w wymaganym 
okresie (na podstawie informacji zawartych w CEiDG albo KRS), które podlega 
archiwizacji przez beneficjenta.  

iii. Etap trwania minimalnego okresu utrzymania działalności gospodarczej (12 m-cy):  
- kontrola prowadzonej działalności gospodarczej minimum raz na kwartał,  
- potwierdzenia opłacania przez uczestnika projektu EFS składek ZUS.  

5. Dzień wypłaty środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) jest traktowany jako 
rozpoczęcie i zakończenie tej formy wsparcia na potrzeby monitorowania danych Uczestnika 
projektu. 
6. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego, powinna zawierać w szczególności zobowiązanie 
uczestnika projektu do:  

a. prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy;  
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b. wydatkowania dotacji zgodnie z zatwierdzonym biznesplanem;  
c. poddania się kontroli beneficjenta i właściwych instytucji w okresie obowiązywania umowy;  
d. wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy;  
e. złożenia oświadczeń, że:  

- nie był karany karą zakazu 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 2017 r. poz. 2077, dalej 
„ufp”) i jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia beneficjenta o 
zakazach dostępu do środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ufp orzeczonych w 
stosunku do niego w okresie realizacji umowy,  
- nie był karany za przestępstwo skarbowe oraz korzysta w pełni z praw publicznych i posiada 
pełną zdolność do czynności prawnych,  
- nie korzystał lub nie skorzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze 
środków PFRON, Funduszu Pracy oraz środków oferowanych w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz 
prowadzeniem działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, na którą otrzymuje środki 
nie była prowadzona wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów 
materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności,  

f. zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania od Beneficjenta, dofinansowania 
wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania dofinansowania do dnia 
zapłaty w przypadku:  
- wykorzystania otrzymanego dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem,  
- prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy (do okresu 
prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu 
choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego),  
- zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy 
prowadzenia działalności gospodarczej,  
- złożenia niezgodnego z prawdą oświadczeń, zaświadczenia lub informacji wymaganych w 
umowie,  
- przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania wsparcia finansowego, 
jeśli oświadczenia te mają wpływ na prawidłowe wydatkowanie całości otrzymanego 
wsparcia.  

7. W okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej beneficjent ma obowiązek 
kontrolowania prawidłowości jej prowadzenia (dotyczy każdej działalności dofinansowanej w ramach 
projektu). Kontrola powinna odbyć się co najmniej raz na kwartał w przypadku każdej działalności 
gospodarczej. Kontroli podlegać powinna przede wszystkim ciągłość prowadzenia działalności 
gospodarczej przez uczestnika oraz posiadanie, wykorzystanie zakupionych w ramach przekazanych 
środków sprzętu i wyposażenia. Podczas kontroli będzie weryfikowane faktyczne prowadzenie 
działalności gospodarczej (czy planowane przedsięwzięcie zostało uruchomione i funkcjonuje) oraz 
faktyczne utworzenie nowych miejsc pracy (czy zostały stworzone te miejsca, czy zostały zatrudnione 
osoby na utworzone miejsca pracy i czy faktycznie zajmują się działaniami, dla których miejsca pracy 
były tworzone). Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie kontroli będzie protokół podpisany 
przez obie strony.  
8. Beneficjent może określić w umowie zabezpieczenie zwrotu otrzymanego wsparcia na rozwój 
przedsiębiorczości w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania. 
Formami zabezpieczenia zwrotu przez Uczestnika projektu środków otrzymanych na rozwój 
przedsiębiorczości jest weksel in blanco wraz z deklaracją wystawcy weksla in blanco oraz akt 
notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. 
 

§ 14 Podstawowe wsparcie pomostowe 
1. Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest w postaci:  
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a. pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie w wysokości nie większej niż 1 744,00 
PLN przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej dla maksymalnie 
16 Beneficjentów Pomocy;  

b. indywidualnej usługi doradczej, o charakterze specjalistycznym, udzielanej w okresie 
pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności, średnio 2 godz./m-c (consulting 18 godz., 
coaching 6 godz.) dla maksymalnie 16 Beneficjentów Pomocy.  

2. Wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej oraz w postaci indywidualnych usług 
doradczych udzielane jest wyłącznie tym Uczestnikom projektu, którzy w ramach projektu otrzymali 
wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (w postaci dotacji).  
3. Wsparcie pomostowe, o którym mowa w punkcie 2 udzielane jest na podstawie Umowy o 
udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego w postaci pomocy finansowej oraz Umowy o 
udzieleniu wsparcia pomostowego w postaci indywidualnych usług doradczych – załącznik nr 11 i 12. 
4. Wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej stanowi bezzwrotną pomoc kapitałową 
wypłacaną miesięcznie w kwocie nie większej niż 1 744,00 zł. Wsparcie to może zostać przeznaczone 
na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności 
gospodarczej, w tym m.in. kosztów ZUS, podatku, kosztu wynagrodzeń pracowników, opłat 
administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością oraz wydatków bieżących w kwotach netto 
(bez VAT) bez względu na status VAT.  
5. Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane jest w miesięcznych transzach. Przed wypłatą drugiej i 
każdej kolejnej transzy wsparcia Beneficjent Pomocy zobowiązany jest przedstawić oświadczenie o 
niezaleganiu w opłaceniu składek ZUS. Brak udokumentowania tego obowiązku wstrzymuje wypłatę 
wsparcia pomostowego.  
6. Wsparcie, o którym mowa w pkt. 4, przyznawane jest na wniosek Uczestnika projektu składany do 
Beneficjenta, na okres maksymalnie 12 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia działalności 
gospodarczej. Decyzję o przyznaniu tego wsparcia podejmuje Beneficjent, który wypłaca środki 
Uczestnikowi projektu z puli środków zarezerwowanych na ten cel w projekcie. Beneficjent uzasadnia 
na piśmie decyzję o przyznaniu wsparcia pomostowego i podpisuje z Uczestnikiem projektu Umowę o 
udzielenie wsparcia pomostowego w postaci pomocy finansowej (Załącznik nr 11), która określa w 
szczególności wartość i warunki wypłaty środków (w tym ewentualnie warunki refundacji części 
transz). Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane jest w miesięcznych transzach.  
7. Wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym 
udzielane jest w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Stanowi 
pomoc merytoryczną w efektywnym wykorzystaniu finansowego wsparcia na rozwój 
przedsiębiorczości oraz wspomaga w rozwoju działalności gospodarczej. Zakres wsparcia ustalany jest 
przez Beneficjenta przy współpracy z Uczestnikiem projektu w formie indywidualnego programu.  
8. Warunkiem przyznania wsparcia pomostowego jest złożenie biznesplanu wraz z następującymi 
załącznikami:  

a. kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS 
ZFA/ZPA)/KRUS,  

b. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym Uczestnik projektu 
przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de 
minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o 
którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku 
wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego towarów – równowartość w złotych 
kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank 
Polski obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,  

c. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym 
uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach 
podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty 
udzielające pomocy, 

d. formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.  
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9. W przypadku, gdy niektóre z powyższych załączników zostały przedłożone przez Uczestnika 
projektu na etapie wnioskowania o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, nie ma obowiązku składania ich ponownie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy na skutek 
zaistniałych zmian konieczne jest dokonanie przez Uczestnika projektu aktualizacji złożonych 
załączników.  
10. Dopuszcza się możliwość ́ jednorazowego uzupełnienia braków formalnych. Lista możliwych do 
uzupełnienia braków: 

a. uzupełnienie brakujących podpisów, 
b. wypełnienie brakujących pól w dokumentach,  
c. dostarczenie brakujących załączników.  

11. O możliwości dokonania uzupełnień Kandydaci informowani będą droga poczty elektronicznej za 
potwierdzeniem odbioru.  
12. Termin na dokonanie uzupełnień to 3 dni robocze od momentu otrzymania informacji o brakach 
formalnych. 
 

§ 15. Zasady udzielania pomocy publicznej 
1. Pomoc publiczna w ramach Poddziałania 1.2.1 stanowi pomoc de minimis i jest ona udzielana na 
podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku 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 r.) oraz rozp. 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. z 2015 r., poz. 1073)  
2. Pomoc finansowa przekazywana beneficjentowi na realizację projektu nie stanowi pomocy 
publicznej.  
3. Za datę przyznania pomocy de minimis uznaje się datę podpisania Umowy udzieleniu wsparcia 
finansowego/pomostowego (dotacja, wsparcie pomostowe w postaci finansowej/usług doradczych) 
zawieranej między Beneficjentem, a Uczestnikiem projektu. Umowa powinna precyzyjnie określać 
wysokość środków, jakie otrzyma dany Beneficjent pomocy w ramach projektu.  
4. Podmiot udzielający pomocy publicznej (Beneficjent) ma obowiązek zweryfikowania zarówno 
warunków otrzymania wartości wsparcia przez uczestnika projektu, który uruchomił działalność 
gospodarczą (limit), jak i innych przedstawianych informacji, w tym Formularza informacji 
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji zakresu przedstawianych przez podmiot ubiegający się o 
pomoc de minimis zmienionym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis (oraz wydania beneficjentowi pomocy zaświadczenia o udzielonej 
pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w 
rolnictwie lub rybołówstwie, ujednoliconym poprzez obwieszczenie prezesa RM z 29 stycznia 2018, a 
także przygotowanie i przedstawienie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, zgodnie z 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej 
pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach 
przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. z 
2016 r. poz. 1871 z póżn. zm.) oraz rozp. 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. z 2015 r., poz. 1073).  
5. Jeżeli w wyniku rozliczenia wsparcia dotacyjnego oraz pomostowego Uczestnik projektu 
przedstawi dokumenty świadczące o wykorzystaniu mniejszej kwoty dotacji, niż wartość zapisana w 
zaświadczeniu, Beneficjent zobligowany jest do wydania nowego zaświadczenia, o którym mowa w 
art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
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publicznej (Dz. U. z 2018 r. , poz. 362 z późn. zm), w którym wskazuje właściwą wartość pomocy oraz 
stwierdza utratę ważności poprzedniego zaświadczenia.  
6. W przypadku aktualizacji zaświadczenia, Beneficjent zobligowany jest do dokonania korekty 
danych w SHRiMP (System Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy): 
http://shrimp.uokik.gov.pl/.  
7. Dla potrzeb wyliczenia wartości wsparcia pomostowego w postaci szkoleń lub doradztwa, 
udzielonego na rzecz Uczestnika projektu w formie pomocy de minimis, należy uwzględnić wydatki 
kwalifikowalne, które stanowią podstawę dla wyliczenia pomocy publicznej odpowiednio na 
szkolenia i doradztwo (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 
r. – uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 
108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.). Jednocześnie doradztwem w rozumieniu przepisów 
o pomocy publicznej jest jedynie usługa, która nie stanowi elementu stałej lub okresowej działalności 
ani też bieżących kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa, takich jak np. usługi w zakresie doradztwa 
podatkowego, regularne usługi prawne, usługi w zakresie reklamy. W pozostałych przypadkach, 
doradztwo świadczone w ramach wsparcia pomostowego należy uznać za rodzaj 
zindywidualizowanego szkolenia i zastosować analogiczny katalog wydatków, jak w przypadku 
pomocy na szkolenie.  
8. Na potrzeby wystawienia zaświadczenia o przyznaniu pomocy objętej zasadą de minimis należy 
zdyskontować wartość finansowego wsparcia pomostowego.  
9. Wartość udzielonej pomocy de minimis, stanowiącej finansowe wsparcie pomostowe należy 
zdyskontować. Zasady dyskontowania określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 
r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych 
formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, z późn. zm.). W tym przypadku wartość pomocy jest ustalana jako 
Ekwiwalent Dotacji Brutto (EDB). W przypadku zmiany wartości udzielonej pomocy należy dokonać 
ponownego jej zdyskontowania wskazując w pozycji „wartość płatności dokonywanej w okresie, dla 
którego dokonuje się dyskontowania” rzeczywistą wartość przyznanej pomocy. 
 

§ 16 Postanowienia końcowe 
1. Zarejestrowanie działalności gospodarczej przez beneficjentów pomocy powinno nastąpić nie 
wcześniej niż po ukończeniu szkoleń podstawowych i skorzystaniu z doradztwa podstawowego lecz 
nie później niż przed podpisaniem umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. Wszelkie koszty 
ponoszone przed podpisaniem umowy ponosi uczestnik na własne ryzyko. 
2. Uczestnicy projektu, którzy otrzymają środki na rozpoczęcie działalności mają obowiązek 
prowadzić działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności 
gospodarczej.  
3. Zobowiązuje się uczestników projektu do co miesięcznego potwierdzania wykonywania 
działalności gospodarczej poprzez dostarczenie do 10- tego dnia każdego miesiąca aktualnego wpisu 
z CEiDG oraz zaświadczenie z ZUS o niezaleganie z składkami. 
4. W przypadku, gdy opóźnienie w przekazywaniu płatności wsparcia finansowego wynika z przyczyn 
niezależnych od beneficjenta, uczestnikowi projektu nie przysługuje prawo żądania odsetek za 
opóźnioną płatność. W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazywaniu płatności, wynikających z 
przyczyn niezależnych od beneficjenta, przekraczających 14 dni, beneficjent zobowiązany jest 
niezwłocznie poinformować uczestnika projektu, w formie pisemnej, o przyczynach opóźnień i 
prognozie przekazania płatności. 
5. Jeżeli działalność będzie prowadzona przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia 
działalności gospodarczej lub zostaną naruszone inne warunki regulaminu i/lub umowy dotyczące 
przeznaczenia otrzymanych środków finansowych, beneficjent pomocy ma obowiązek dokonania 
zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami naliczonymi jak dla zaległości 
podatkowych. 
6. Beneficjent, P. P. H. „Rarytas” J. i R. Markowscy Sp. j., zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów 
niniejszego regulaminu po wcześniejszej akceptacji Instytucji Pośredniczącej i niezwłocznie 

http://shrimp.uokik.gov.pl/
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powiadomi Uczestników projektu na stronie www.akademia-nauczania.pl/fundusze-ue/mlodzi-na-
rynku-pracy/.  
7. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do przechowywania dokumentów dotyczących otrzymanego 
wsparcia przez 10 lat od momentu zakończenia udziału w projekcie.  
8. Uczestnik projektu zobowiązuje się do oznaczenia przedmiotów zakupionych z dotacji.  
9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem …………………... 
 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższym regulaminem oraz załącznikami stanowiącymi jego 
integralną część i akceptuję jego postanowienia. 
 
 
………………………………………………….     ……………………………………………. 
 data, miejscowość       czytelny podpis 
 
Integralną cześć Regulaminu stanowią następujące załączniki: 
Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny  
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej 
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe oraz o korzystaniu z pełni 

praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych   
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku do beneficjenta i/lub pracownika 

beneficjenta, partnera lub wykonawcy w związku mogącym naruszyć zasady 
bezstronności w procesie rekrutacji i oceny wniosku 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o niekaralności karą zakazu 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) 

Załącznik nr 6 - Oświadczenie uczestnika projektu 
Załącznik nr 7 - Karta oceny formularza rekrutacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Załącznik nr 8 - Wzór biznesplanu 
Załącznik nr 9 - Karta oceny biznesplanu 
Załącznik nr 10 - Umowy o udzielenie wsparcia finansowego 
Załącznik nr 11 - Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego  
Załącznik nr 12 - Umowy o udzieleniu wsparcia pomostowego w formie indywidualnych usług 

doradczych 

http://web.akademia-nauczania.pl/fundusze-ue/mlodzi-na-rynku-pracy/
http://web.akademia-nauczania.pl/fundusze-ue/mlodzi-na-rynku-pracy/

