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REGUL AMIN REKRUT ACJI  
UCZESTNICZEK/UCZESTNIKÓW 

do projektu 

„ WSP ARCIE MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW NA STARCIE ”  
 

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez 
Bieszczadzką Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., 

na podstawie Umowy nr  UDA-POKL.06.02.00-18-019/12-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie  
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,  

Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
 

 
§ 1 

Przepisy ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa kryteria rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wsparcie młodych 

przedsiębiorców na starcie”, Działanie 6.2, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 
2. Projekt pt. „Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie” nr WND-POKL.06.02.00-18-019/12 jest 

realizowany przez Bieszczadzką Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w ramach działania 6.2 
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty 
dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie Umowy nr UDA-
POKL.06.02.00-18-019/12-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie 

3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

4. Projekt realizowany jest od 01.04.2013 r. – 31.03.2015 r. 
5. Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie, powiaty: bieszczadzki, leski i sanocki. 
6. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o Regulamin są zgodne z umową 

nr UDA-POKL.06.02.00-18-019/12-00 o dofinansowanie projektu „Wsparcie młodych przedsiębiorców 
na starcie”, zawartą pomiędzy Bieszczadzką Agencją Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. 
w Ustrzykach Dolnych a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie dnia 14.12.2012 r. 

7. Każda osoba składająca Dokumenty rekrutacyjne zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym 
Regulaminem. 

8. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu sprawuje Zespół Zarządzający Projektem. 
 

§ 2 

Słownik pojęć 

 
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 
1. Projekt – projekt „Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie”. 
2. Beneficjent/BARR – Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach 

Dolnych. 
3. Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. 
4. Biuro Projektu – siedziba Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., ul. Rynek 17, 

38-700 Ustrzyki Dolne. 
5. Potencjalna/-y Uczestniczka/Uczestnik projektu - osoba fizyczna, starająca się o udział 

w Projekcie, która zamierza rozpocząć działalność gospodarczą i złożyła Dokumenty rekrutacyjne. 
6. Uczestniczka/Uczestnik projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie. 
7. Beneficjent pomocy – Uczestniczka/Uczestnik projektu, która/-y zarejestrowała/-ał działalność 

gospodarczą i otrzymała/-ał pomoc publiczną tj. podpisał/a z BARR Umowę o udzielenie wsparcia 
finansowego / podstawowego pomostowego. 

8. Dokumenty rekrutacyjne – Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami. 
9. Dzień przystąpienia do Projektu – dzień podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie. 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie jest podpisywana najpóźniej w dniu uzyskania pierwszej formy 
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wsparcia tylko przez osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie po skutecznym 
złożeniu przez nich wszystkich dokumentów wymienionych w § 5 pkt. B niniejszego Regulaminu oraz 
zakończeniu procedury rekrutacyjnej przez Komisję Rekrutacyjną. 

10. Zespół Zarządzający Projektem – zespół w skład, którego wchodzi Koordynator projektu, Asystent 
koordynatora projektu oraz Specjalista ds. szkoleń i monitoringu. 

11. Komisja Rekrutacyjna – zespół oceniający Dokumenty rekrutacyjne na podstawie Karty oceny 
formalnej i Karty oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych oraz kwalifikujący Uczestniczki/ 
Uczestników do projektu. Komisja rekrutacyjna składa się z członków Zespołu zarządzającego 
projektem. 

12. Komisja Oceny Wniosków – komisja powołana przez Beneficjenta w celu oceny merytorycznej 
Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. 

13. Miejsce zamieszkania - miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu 
(art. 25 Kodeksu Cywilnego). 

14. Osoba bezrobotna – należy przez to rozumieć osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

15. Osoba długotrwale bezrobotna - należy przez to rozumieć osobę bezrobotną pozostającą 
w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie prze okres ponad 12 m-cy w okresie ostatnich 2 lat, 
z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. 

16. Strona internetowa projektu: strona internetowa, na której znajdują się informacje nt. realizacji 
projektu www.barr-ustrzyki.pl/wsparcie_mlodych 
 
 

§ 3 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 

 
1. Uczestniczką/Uczestnikiem projektu może zostać osoba fizyczna, która spełnia łącznie 

wszystkie kryteria grupy docelowej i kryteria dostępu: 
 
A. Kryteria grupy docelowej: 

a. osoba zamieszkuje
1
 na terenie powiatów: bieszczadzkiego, leskiego lub sanockiego 

województwa podkarpackiego (tj. zgodnie z Art. 25 Kodeksu Cywilnego przebywa na terenie 
ww. powiatów z zamiarem stałego pobytu), 

b. osoba bezrobotna
2
 zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy powiatu bieszczadzkiego, 

leskiego lub sanockiego województwa podkarpackiego, 
c. osoba w wieku 18 do 25 roku życia

3
 . 

 
B. Kryteria dostępu do udziału w projekcie w ramach Działania 6.2 PO KL:   

a. osoba nie posiada i nie posiadała wpisu do rejestru Ewidencji Działalności 
Gospodarczej lub/i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie 
jest i nie była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, nie prowadzi i nie 
prowadziła działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność 
adwokacką, komorniczą lub oświatową) - w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu, 

b. osoba nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej 
w okresie od 01.01.2008 r. do momentu przystąpienia do projektu, 

c. osoba zamierza zarejestrować działalność gospodarczą na terenie powiatu 
bieszczadzkiego, leskiego bądź sanockiego województwa podkarpackiego i prowadzić ją 
na terenie województwa podkarpackiego, 

                                                 
1
 Miejsce zamieszkania musi być potwierdzone meldunkiem stałym lub czasowym. 

2
 Osoba bezrobotna w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., poz. 

1001, z poz. zm.), w szczególności osoba, która jednocześnie jest osobą: niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do 
podjęcia zatrudnienia, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, 
zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w 
przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn. 
3 
Osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie tj. w dniu podpisania Deklaracji uczestnictwa  miały skończone 18 lat i jednocześnie nie 

ukończyły 25 lat (do dnia poprzedzającego dzień 25 urodzin). Planowane terminy przystąpienia do projektu będą podawane w ogłoszeniu do każdej 
edycji projektu. 

http://www.barr-ustrzyki.pl/wsparcie_mlodych
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d. osoba nie planuje rozpoczęcia działalności gospodarczej w sektorach wyłączonych 
z ubiegania się o wsparcie w ramach PO KL

4
 i nie planuje przejęcia/kontynuowania

5
 

działalności gospodarczej od/po członku najbliższej rodziny. 
 

2. Potencjalne/-ni Uczestniczki/Uczestnicy projektu wymienione/-ni poniżej będą priorytetowo 
traktowane/-ni w procesie rekrutacji i otrzymają dodatkowe punkty na etapie oceny formularzy 
rekrutacyjnych: 
a. osoby długotrwale bezrobotne

6
 – 5 pkt,  

b. kobiety – 4 pkt, 
c. osoby, których wysokość dochodów przypadających na jednego członka rodziny jest niższa 

niż wysokość minimum socjalnego wynoszącego 888,27 zł – 4 pkt. 
 

Wysokość minimum socjalnego szacowane jest przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych na podstawie 
uchwały Rady Ministrów. Dla celów projektu uśredniono wartość minimum socjalnego wyprowadzając 
średnią arytmetyczną wartości minimum socjalnego za 2012 r. przypadającego na 1 osobę w rodzinie dla 
sześciu typów gospodarstw domowych pracowniczych. Wartość minimum socjalnego przypadającego na 
1 członka rodziny przyjęto tym samym na poziomie 888,27 zł. 
 

§ 4 

Wyłączenia z udziału w projekcie 

 
1. W projekcie nie może uczestniczyć: 

a. osoba nie posiadająca stałego lub tymczasowego zameldowania na terenie powiatu 
bieszczadzkiego, leskiego bądź sanockiego województwa podkarpackiego, 

b. osoba niepełnoletnia, która na dzień przystąpienia do projektu nie ukończyła 18 roku życia oraz 
osoba w wieku powyżej 25 roku życia, 

c. osoba, która posiada lub posiadała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zarejestrowaną 
działalność gospodarczą tj. wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub/i Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu (wykluczenie to dotyczy również osób, które posiadają/posiadały 
zarejestrowaną działalność gospodarczą i jest ona np. zawieszona), 

d. osoba, która jest lub była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziła 
działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą 
lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, 

e. osoba, która jest lub była wspólnikiem spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, 
spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej) oraz spółek cywilnych 
w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu, 

f. osoba, która jest lub była udziałowcem lub akcjonariuszem spółek kapitałowych prawa 
handlowego (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych) w okresie 12 
kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu; dopuszczalne jest uczestnictwo 
w Projekcie udziałowców lub akcjonariuszy spółek kapitałowych prawa handlowego, których 
akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych, 

g. osoba, która jest lub była członkiem spółdzielni utworzonej na podstawie prawa spółdzielczego 
w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu; dopuszczalne jest 
uczestnictwo w Projekcie osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo -
pożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, jeżeli nie 
osiągają przychodu z tytułu tego członkowstwa, 

h. osoba, która w okresie od 01.01.2008 r. do momentu przystąpienia do projektu otrzymała 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

                                                 
4
 Zgodnie z § 4, pkt 2 niniejszego Regulaminu. 

5
 Przez przejęcie/kontynuację działalności gospodarczej rozumie się sytuację, w której nastąpi równoczesne odkupienie środków trwałych lub/i 

wyposażenia od członków najbliższej rodziny (rodzicach, współmałżonku, dzieciach, rodzeństwie) oraz prowadzenie działalności gospodarczej o tym 
samym profilu i tym samym miejscu co członek najbliższej rodziny. 
6
 Osoba długotrwale bezrobotna (zgodnie z definicją zawartą w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), tj. osoba 

pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów 
odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. 
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i. osoba, która korzysta równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej bądź też założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej, w tym zwłaszcza ze 
środków Funduszu Pracy, PFRON, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości 
i samozatrudnienia”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych 
w regionie” POKL , w ramach projektów realizowanych przez inne Instytucje (w tym m.in. PUP-y), 

j. osoba, która zamierza przejąć lub kontynuować działalność gospodarczą po członku najbliższej 
rodziny, 

k. osoba pozostająca w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Beneficjentem w tym 
również osoba zatrudniona w ciągu ostatnich 2 lat u tego Beneficjenta, partnera lub wykonawcy, 
a także osoba, którą łączy lub łączył z Beneficjentem i/lub pracownikiem Beneficjenta, partnera 
lub wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: 
- związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do 

II stopnia) i/lub  
- związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

l. osoba będąca partnerem lub wykonawcą w ramach Projektu oraz pozostająca w stosunku pracy 
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, 

m. osoba ucząca się w systemie dziennym, 
n. osoba, która byłaby w stanie uruchomić działalność gospodarczą nawet w przypadku nie 

otrzymania wsparcia finansowego (minimalizowanie zjawiska creamingu), 
o. osoba karana za przestępstwo skarbowe, nie korzystająca w pełni z praw publicznych i nie 

posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, 
p. osoba 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 (dalej „ufp”) (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. 
zm.)

7
, 

q. osoba, która ubiega się o wsparcie finansowe na wydatki inwestycyjne niekwalifikowane zgodnie 
z katalogiem przedstawionym w Regulaminie przyznawania środków finansowych na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

 
2. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. 

w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U 
z 2010 roku Nr 239 poz. 1598) Uczestnikiem/ką projektu nie może być:  
a. osoba, która planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa 

i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. 
w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, 

b. osoba, która planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej w dziedzinie produkcji podstawowej 
produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską, 

c. osoba, która planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania 
i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską, jeżeli:  

 wartość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od 
producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte 
pomocą,  

 udzielenie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom 
surowców,  

d. osoba, która planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z wywozem do państw 
trzecich lub państw członkowskich, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych 
produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi 
związanymi z prowadzoną działalnością eksportową, 

e. osoba, która planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej uwarunkowanej pierwszeństwem 
korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy, 

                                                 
7
 Kara zakazu dostępu do w/w środków została uregulowana w art. 12 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 r. , poz.769). 
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f. która planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla 
przemysłu węglowego, 

g. osoba, która planuje nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego w celu 
rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów,  

h. osoba, na której ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, 
uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, 

i. osoba, która znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, 
j. osoba, która rozpoczęła realizację projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, 
k. osoba, która w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach 

podatkowych otrzymała pomoc 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 podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – 
równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego 
Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, 

l. osoba, która otrzymała dofinansowanie na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych 
z innego źródła w ramach wyłączeń grupowych, o których mowa w art. 1 Rozporządzenia (WE) 
nr 994/98 z dnia 7 maja 1998r. dotyczącego stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (DZ. Urz. WE L 
142 z 14.05.1998, str.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 1, str. 312) lub na 
podstawie decyzji przyjętej przez Komisję Europejską w odniesieniu do pomocy indywidualnej.  

 
§ 5 

Dokumenty wymagane od Potencjalnych Uczestniczek/Uczestników projektu 

 
Dokumenty wymagane od Potencjalnych Uczestniczek/Uczestników projektu składają się 
z następujących elementów:  
 
A. Dokumenty rekrutacyjne składane przez Potencjalne/-ych Uczestniczki/Uczestników projektu 

w odpowiedzi na ogłoszoną edycję rekrutacji do projektu:  
 

1. Formularz rekrutacyjny, zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. Formularz 
należy przygotować w formie elektronicznej lub wypełnić odręcznie, pismem czytelnym 
i przedłożyć w formie wydruku lub formie wypełnionej wraz z czytelnym podpisem Potencjalnej/-go 
Uczestniczki/Uczestnika projektu.  

2. Załączniki do Formularza rekrutacyjnego: 
a. Oświadczenie Potencjalnej/-ego Uczestniczki/Uczestnika projektu, zgodnie z załącznikiem 

nr 2 do niniejszego Regulaminu.  
b. Zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy

8
 potwierdzające status osoby bezrobotnej wraz 

z określeniem okresu pozostawania w rejestrze PUP od dnia ostatniej rejestracji (w oryginale). 
c. Oświadczenie o wysokości dochodów przypadających na jednego członka rodziny, zgodnie 

z załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu (jeśli dotyczy). 
d. Kserokopie świadectw/certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających wykształcenie, odbyte 

szkolenia/kursy/uprawnienia (jeśli dotyczy). 
e. Zaświadczenia dokumentujące otrzymanie pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku 

podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych (jeśli dotyczy). 
 
B. Dokumenty składane i podpisywane obligatoryjnie przez Potencjalne/-ych Uczestniczki/Uczestników 

projektu zakwalifikowanych do udziału w projekcie.  
Poniższe dokumenty są składane w terminie uzgodnionym z Beneficjentem projektu, jednakże nie 
później niż do 5 dni kalendarzowych po zakwalifikowaniu Uczestniczek/Uczestników do udziału 
w projekcie (licząc od dnia następnego po ogłoszeniu Listy osób zakwalifikowanych do udziału 
w projekcie na stronie internetowej projektu i w Biurze projektu): 

                                                 
8
  Zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 14 dni kalendarzowych przed dniem złożenia dokumentów rekrutacyjnych. 
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a. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
9
, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego 

Regulaminu. 
Status kwalifikowalności Potencjalnej/-ego Uczestniczki/Uczestnika projektu musi być 
potwierdzony ponownie na dzień podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie. 
Niepotwierdzenie statusu kwalifikowalności powoduje odrzucenie Potencjalnej/-ego 
Uczestniczki/Uczestnika z udziału w projekcie.  

b. Zaświadczenie z wydziału meldunkowego o zameldowaniu, potwierdzające stały lub 
czasowy adres zameldowania na terenie powiatu bieszczadzkiego, leskiego lub sanockiego 
województwa podkarpackiego. 

c. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie posiadaniu zarejestrowanej 
działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. 

d. Oświadczenie o uczestnictwie tylko w jednym projekcie na rozwój przedsiębiorczości, 
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Regulaminu. 

e.   Oświadczenie o nie korzystaniu z bezzwrotnych środków na podjęcie działalności 
gospodarczej w okresie od 01.01.2008 r. do momentu przystąpienia do projektu, zgodnie 
z załącznikiem nr 6 do niniejszego Regulaminu. 

f. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych zadeklarowanych w Formularzu 
rekrutacyjnym zgodnie z Regulaminem rekrutacji Uczestniczek/Uczestników na dzień 
przystąpienia do projektu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego Regulaminu. 

g. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym 
i dwóch poprzednich latach podatkowych wraz z kserokopiami zaświadczeń dokumentującymi 
jej otrzymanie lub oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie, 
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego Regulaminu. 

h. Zakres danych osobowych uczestników Projektu (PEFS - Podsystem Monitorowania 
Europejskiego Funduszu Społecznego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). 

i.   Dowód osobisty do wglądu (w celu weryfikacji tożsamości).  
 

 
§ 6 

Zasady i kryteria rekrutacji Uczestniczek/Uczestników projektu 

 

A. Kwalifikacji Uczestniczek/Uczestników do udziału w projekcie dokonuje Komisja rekrutacyjna, na 
podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej 
z Potencjalnymi Uczestniczkami/Uczestnikami projektu. 
 
1. Proces rekrutacji Uczestniczek/Uczestników projektu zostanie przeprowadzony zgodnie 

z polityką równych szans, w tym równości płci.  
2. W ramach projektu przewidziano pięć edycji rekrutacji.  
3. Zgodnie z „Wnioskiem o dofinasowanie projektu” Beneficjent zakwalifikuje do udziału w projekcie 

łącznie 75 Uczestniczek/Uczestników: tj. w każdej z pięciu edycji rekrutacji do projektu 
zakwalifikowanych zostanie po 15 Uczestniczek/Uczestników.  

 

B. Składanie Dokumentów rekrutacyjnych przez Potencjalne/-ych Uczestniczki/ Uczestników 
projektu: 
 
1. Warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacji do projektu jest: 

 osobiste złożenie w Biurze projektu (w godz. od 7
30

 – 15
30

, w dniach pracy Beneficjenta) 
lub  

 przesłanie za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura Projektu, 
prawidłowo wypełnionych/podpisanych/potwierdzonych za zgodność z oryginałem Dokumentów 
rekrutacyjnych wymienionych w § 5 pkt. A, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta. 
 

                                                 
9
 Nie podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie w terminie wskazanym przez Beneficjenta skutkuje odrzuceniem Potencjalnej/-ego 

Uczestniczki/Uczestnika z udziału w projekcie. 
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a. Dokumenty rekrutacyjne wysyłane za pośrednictwem poczty/kuriera powinny być wysyłane za 
potwierdzeniem odbioru na adres Biura Projektu tj.: Bieszczadzka Agencja Rozwoju 
Regionalnego Sp. z o. o., ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne z dopiskiem „Dokumenty 
rekrutacyjne – Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie”. 

 
b. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminach rekrutacji podanych na stronie 

internetowej projektu oraz w Biurze projektu.  
Terminy składania Dokumentów rekrutacyjnych zostaną podane do wiadomości publicznej na 
stronie internetowej Beneficjenta i w Biurze projektu, na co najmniej 10 dni roboczych

10
 przed 

dniem przyjmowania Dokumentów rekrutacyjnych. 
 

c. Za datę złożenia Dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje się datę ich wpływu do Biura 
Projektu. Dokumenty, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu o danej edycji 
rekrutacji nie będą rozpatrywane. Dokumenty rekrutacyjne złożone przed terminem 
rozpoczęcia pierwszej edycji rekrutacji, następnego dnia po terminie zakończenia ostatniej 
edycji rekrutacji do projektu, jak również dokumenty złożone wielokrotnie w danej edycji nie 
będą podlegać rozpatrzeniu. 
Terminy rekrutacji mogą zostać wydłużone w przypadku braku wystarczającej liczby 
Potencjalnych Uczestników/Uczestniczki projektu. 

 
d. W ramach każdej edycji rekrutacji Potencjalna/-y Uczestniczka/Uczestnik projektu może tylko 

jednokrotnie złożyć w swoim imieniu Dokumenty rekrutacyjne.  
Umożliwia się natomiast ponowne złożenie Dokumentów rekrutacyjnych osobom 
niezakwalifikowanym do udziału w projekcie w ramach poprzednich edycji rekrutacji.  

 
e. Nie ma możliwości wycofania/anulowania Dokumentów rekrutacyjnych i złożenia ich ponownie 

w tej samej edycji rekrutacji. 
Potencjalna/-y Uczestniczka/Uczestnik projektu, która/y wycofa Dokumenty rekrutacyjne 
w danej edycji rekrutacji nie może ponownie składać Dokumentów rekrutacyjnych w tej edycji 
rekrutacji. 

 
f. Dokumenty rekrutacyjne złożone przez Potencjalną/-ego Uczestniczkę/Uczestnika projektu 

otrzymają Numer identyfikacyjny (NI), który służyć będzie do rejestracji Potencjalnej/-go 
Uczestniczki/Uczestnika projektu w bazie danych oraz jego identyfikacji na późniejszym etapie 
rekrutacji (np. identyfikacja na listach rankingowych). 

 
g. Potencjalna/-y Uczestniczka/Uczestnik projektu otrzyma potwierdzenie złożenia Dokumentów 

rekrutacyjnych z podaniem daty przyjęcia, numeru identyfikacyjnego formularza oraz 
podpisem osoby przyjmującej Dokumenty rekrutacyjne: 

 w momencie składania Dokumentów rekrutacyjnych w przypadku osobistego ich 
złożenia, 

 drogą pocztową w przypadku złożenia Dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem 
poczty/kuriera. 

 
2. Formularz rekrutacyjny i załączniki muszą być: 

a. wypełnione w języku polskim, 
b. wypełnione w formie elektronicznej (zaleca się czcionkę nie mniejszą niż 9 pkt. i liczbę 

stron Formularza rekrutacyjnego nie większą niż 12) lub wypełnione odręcznie w sposób 
czytelny (zaleca się wypełnienie pismem DRUKOWANYM), bez korektorowania korektorem,  

c. wszystkie białe pola Formularza rekrutacyjnego i wszystkie pola Oświadczeń muszą być 
wypełnione; w przypadku nie wypełnienia któregokolwiek z pól należy je opatrzyć adnotacją 
„nie dotyczy” lub wykreślić; w przypadku gdy dane pole jest oznaczone opcją  „nie dotyczy 

” wystarczające jest zaznaczenie tej opcji, nie ma konieczności wykreślania każdego pola, 
którego ta opcja dotyczy, 

                                                 
10 Jako dzień roboczy przyjmuje się każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.   
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d. podpisane własnoręcznie (czytelnie) przez Potencjalna/-ego Uczestniczkę/Uczestnika 
projektu, w wyznaczonych do tego miejscach opatrzone datą i trwale spięte (np. zszyte 
zszywaczem), 

e. parafowane przez Potencjalna/-ego Uczestniczkę/Uczestnika projektu na każdej stronie 
(Formularz i oświadczenia muszą być parafowane od str. nr 1 do str. ostatniej, z wyjątkiem 
stron, na których widnieje czytelny podpis),  

f. złożone w wersji papierowej (w formie wydruku lub w formie odręcznie wypełnionej) na 
wzorach wskazanych przez Beneficjenta stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu, 
dostępnych na stronie internetowej projektu oraz w Biurze projektu (wzory Dokumentów 
rekrutacyjnych można odebrać osobiście w Biurze projektu lub pobrać ze strony internetowej 
projektu), 

g. złożone w miejscu i terminie wskazanym przez Beneficjenta. 
 

Kopie załączonych dokumentów (kopie świadectw/ certyfikatów/ zaświadczeń potwierdzających 
wykształcenie, odbyte szkolenia/ kursy/ uprawnienia) muszą być potwierdzone za zgodność 
z oryginałem przez Potencjalną/-ego Uczestniczkę/Uczestnika projektu. 
Dokument prawidłowo potwierdzony za zgodność z oryginałem powinien zawierać: 

 klauzulę „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” / „Zgodne z oryginałem”, aktualną datę 
i czytelny (własnoręczny) podpis Potencjalnej/-ego Uczestniczki/Uczestnika projektu na każdej 
stronie dokumentu, 

lub  

 klauzulę „Potwierdzam za zgodność z oryginałem / Zgodne z oryginałem, od strony … do 
strony…” na pierwszej stronie dokumentu pod warunkiem, że strony dokumentu zostały 
ponumerowane, aktualną datę oraz czytelny (własnoręczny) podpis Potencjalnej/-ego 
Uczestniczki/Uczestnika projektu i parafkę na każdej na każdej stronie dokumentu.  

 
3. W przypadku podania nieprawdziwych danych w dokumentach rekrutacyjnych Potencjalna/-y 

Uczestniczka/Uczestnik projektu zostanie usunięta/-y z projektu i zobowiązuje się do zwrotu 
kosztów uczestnictwa w projekcie wraz z ustawowymi odsetkami. Dane mogą być 
weryfikowane do 31.12.2020 r. 

 
UWAGA: Beneficjent zastrzega sobie prawo zweryfikowania podanych danych ze stanem 
faktycznym. 

 
Wypełnienie i złożenie Dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem 
się do udziału w projekcie. 

 

C. Ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych: 
 
1. Członkowie Komisji rekrutacyjnej, dokonają oceny formalnej złożonych Formularzy 

rekrutacyjnych wraz z załącznikami w oparciu o Kartę oceny formalnej dokumentów 
rekrutacyjnych w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia danej edycji rekrutacji. Każdy 
Formularz rekrutacyjny zostanie oceniony przez dwóch losowo wybranych Członków Komisji 
rekrutacyjnej.  

2. Negatywnie pod względem formalnym zostaną ocenione Dokumenty rekrutacyjne 
niekompletne lub zawierające uchybienia formalne, w szczególności takie jak: 
a. wypełnienie Dokumentów rekrutacyjnych na nieobowiązujących wzorach, nieczytelnie, 

w języku innym niż polski, 
b. brak czytelnego (własnoręcznego) podpisu Potencjalnej/-ego Uczestniczki/Uczestnika 

projektu w wyznaczonych miejscach w Dokumentach rekrutacyjnych,  
c. brak opatrzenia Dokumentów rekrutacyjnych datą sporządzenia,  
d. brak wypełnienia wszystkich wymaganych pól w pkt V oraz pkt VI Formularza rekrutacyjnego  

lub nieprawidłowe ich wypełnienie,  
e. Dokumenty rekrutacyjne złożone w niewłaściwym miejscu i terminie, 
f. brak obowiązkowych załączników,  
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g. niespełnienie przez Potencjalną/-ego Uczestniczkę/Uczestnika projektu wymogów 
kwalifikacyjnych określonych w § 3 i § 4 niniejszego Regulaminu, 

h. ubieganie się przez Potencjalną/-ego Uczestniczkę/Uczestnika projektu o wsparcie finansowe 
wyższe niż 40 000,00 zł lub/i zadeklarowanie wkładu własnego wyższego niż 50% dotacji, 

i. ubieganie się przez Potencjalną/-ego Uczestniczkę/Uczestnika projektu o wsparcie finansowe 
na wydatki inwestycyjne niekwalifikowane zgodnie z katalogiem przedstawionym 
w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

j. nieprawidłowe korygowanie treści zawartych w dokumentach rekrutacyjnych; w przypadku 
wystąpienia omyłek w treści Dokumentów rekrutacyjnych przed ich złożeniem, treść omyłkową 
należy przekreślić opatrzyć datą i parafką oraz nanieść poprawną treść, treści omyłkowe nie 
mogą być korektorowane np. korektorem. 

 
Dokumenty rekrutacyjne zawierające błędy formalne tj.: brak parafowania Dokumentów 
rekrutacyjnych przez Potencjalną/-ego Uczestniczkę/Uczestnika, brak potwierdzenia lub błędne 
potwierdzenie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem, puste pola Formularza 
rekrutacyjnego (z wyłączeniem pkt V oraz pkt VI Formularza rekrutacyjnego), będą mogły 
zostać jednokrotnie uzupełnione przez Potencjalną/-ego Uczestniczkę/Uczestnika projektu 
w terminie wskazanym przez Beneficjenta (nie dłuższym niż 3 dni robocze) licząc od dnia 
skutecznego poinformowania o nich Uczestniczki/Uczestnika projektu. Za skuteczne 
poinformowanie uważa się kontakt telefoniczny lub przesłanie informacji w formie elektronicznej. 
W przypadku braku kontaktu z Potencjalną/-ym Uczestniczką/Uczestnikiem projektu (wyłączony 
telefon, brak odbioru) Formularz rekrutacyjny zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej. 
Niezłożenie uzupełnień błędów formalnych w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta skutkuje 
negatywną oceną formalną Dokumentów rekrutacyjnych. 
 
Nie ma możliwości dokonywania poprawy (w tym uzupełniania o załączniki) Dokumentów 
rekrutacyjnych, które zostały złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o danej edycji rekrutacji 
i został im nadany Numer Identyfikacyjny.  
 

3. Ocena formalna będzie dokonywana w sposób 0-1 (nie spełnia/spełnia). 
4. Dokumenty rekrutacyjne ocenione negatywnie pod względem formalnym (jednokrotne 

wystąpienie 0) nie podlegają poprawie, nie zostaną przekazane do oceny merytorycznej 
i zostaną odrzucone. 

5. Z przebiegu oceny formalnej Dokumentów rekrutacyjnych zostanie sporządzony protokół, który 
podpisują wszyscy członkowie Komisji rekrutacyjnej. 

6. Potencjalnej/-emu Uczestniczce/Uczestnikowi projektu nie przysługuje prawo do odwołania się 
od wyników oceny formalnej. 
  

D. Ocena merytoryczna Dokumentów rekrutacyjnych i kwalifikacja Uczestniczek/Uczestników do 
projektu: 
 
1. Dokumenty rekrutacyjne ocenione pozytywnie pod względem formalnym lub zawierające błędy 

formalne możliwe do uzupełnienia zostaną przekazane do oceny merytorycznej. 
 
Ocena merytoryczna Dokumentów rekrutacyjnych do projektu składa się z dwóch etapów. 
 
2. Etap I – Ocena merytoryczna Formularza rekrutacyjnego w oparciu o Kartę oceny 

merytorycznej.  
a. Ocena merytoryczna Formularza rekrutacyjnego dokonywana jest w terminie 3 dni roboczych 

od dnia zakończenia oceny formalnej zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”, niezależnie przez 
dwóch losowo wybranych członków Komisji Rekrutacyjnej w oparciu o Kartę oceny 
merytorycznej formularza rekrutacyjnego. Każdy członek Komisji rekrutacyjnej dokonuje 
oceny indywidualnie wraz z uzasadnieniem oceny min. 5 zdań. 
Ostateczna ocena jest średnią arytmetyczną z ocen przyznanych przez dwóch członków 
Komisji Rekrutacyjnej. 
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W przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie formularzy rekrutacyjnych pod względem 
merytorycznym przez członków Komisji Rekrutacyjnej (powyżej 20 pkt.) o końcowej punktacji 
merytorycznej decydować będzie ocena dokonana przez trzeciego członka Komisji 
rekrutacyjnej i ta ocena będzie wiążąca.  
 

b. Kryteria oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych i metodologia przyznawania punktacji 
w ramach poszczególnych kryteriów: 

P
u
n
k
t 

fo
rm

u
la

rz
a
 

re
k
ru

ta
c
y
jn

e
g
o
 

KRYTERIA PUNKTACJA 

Ocena statusu Potencjalnej/-ego Uczestniczki/Uczestnika projektu 

III.3 Osoba długotrwale bezrobotna  5 pkt 

III.4 Kobieta 4 pkt 

III.5 

Wysokość dochodów na jednego członka 
rodziny poniżej niż wysokość minimum 
socjalnego 

4 pkt 

Ocena planowanej działalności gospodarczej 0-35 pkt, w tym 

 
V.3 
V.4 

a. Szanse na powodzenie planowanego 
przedsięwzięcia i kontynuację w przyszłości 

0-10 pkt 

b. Znajomość branży, w której planowane jest 
prowadzenie działalności gospodarczej 

0-5 pkt 

c. Konkurencyjność planowanej działalności 
gospodarczej oraz  ocena rozpoznania 
konkurencji 

0-10 pkt 

V.5 

d. Adekwatność wydatków w odniesieniu do 
planowanej działalności gospodarczej 
Ocena przedstawionych wydatków, ich zasadność, 
realność w stosunku do zaplanowanej działalności 
gospodarczej i spójność planu inwestycyjnego. 

0-10 pkt 

V.7 
Motywacja do podjęcia działalności 
gospodarczej  

0-10 pkt  
 brak: 0 pkt, 

 poziom bardzo niski-niski: od 1 do 3 pkt, 

 poziom średni: od 4 do 6 pkt, 

 poziom wysoki: od 7 do 10 pkt 

V.8 Planowane zatrudnienie 
0-12 pkt 

 zatrudnienie 1 osoby: 6 pkt, 

 zatrudnienie 2 i więcej osób: 12 pkt. 

V.9 

Ocena wykształcenia/kursów/szkoleń 
przydatnych do prowadzenia działalności 
gospodarczej (potwierdzonego/-nych kopiami 
dokumentów) 

0-10 pkt 
 wykształcenie, przydatne do prowadzenia 

działalności gosp. potwierdzone kopiami 
dokumentów:  co najmniej 
ponadgimnazjalne

11
 3 pkt, co najmniej 

pomaturalne
12

 5 pkt, co najmniej wyższe
13 

7 pkt 

 szkolenia/kursy/uprawnienia przydatne do 
prowadzenia działalności gosp. 
potwierdzone kopiami dokumentów: 1 pkt 
za każde szkolenie/ kurs, max 3 pkt 

 
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać łącznie w wyniku oceny merytorycznej 
Formularza rekrutacyjnego wynosi: 

                                                 
11 Kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej (wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe). 
12  

Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym. 
13 Pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym (posiadany tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny). 



  

   

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

   
 

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.  
ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne 

tel. (013) 461-29-98, tel./fax. (013) 461-21-47,  
www.barr-ustrzyki.pl, e-mail: biuro@barr-ustrzyki.pl 

 

11 

 

- dla kobiet 80 pkt 
- dla mężczyzn 76 pkt 

Przy czym minimalna liczba punktów, jaką Potencjalna/-y Uczestniczka/Uczestnik musi 
uzyskać z I etapu rekrutacji, żeby zakwalifikować się do drugiego etapu wynosi 41 pkt. 

c. Po zakończeniu oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego sporządzona zostanie 
Wstępna lista rankingowa Potencjalnych Uczestniczek/Uczestników projektu, którzy uzyskali 
41 i więcej punktów w wyniku oceny merytorycznej, odrębnie dla kobiet i mężczyzn. 

d. W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów przez Potencjalną/-ego 
Uczestniczkę/Uczestnika projektu o miejscu na Wstępnej liście rankingowej decydować 
będzie wyższa liczba punktów uzyskanych w pkt 4 karty oceny merytorycznej tj. „Planowane 
zatrudnienie”. 
W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych w pkt 4 karty oceny merytorycznej 
kolejnym kryterium decydującym o miejscu na Wstępnej liście rankingowej będzie liczba 
punktów uzyskanych w pkt 2 karty oceny merytorycznej tj. „Ocena planowanej działalności 
gospodarczej”. 
W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych w opisywanych powyżej kategoriach 
ostatecznym kryterium decydującym o kolejności na Wstępnej liście rankingowej będzie data 
i godzina złożenia kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej (kolejność złożenia kompletnej 
dokumentacji rekrutacyjnej).  

e. Wstępna lista rankingowa Potencjalnych Uczestniczek/Uczestników projektu odrębnie dla 
kobiet i mężczyzn zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu oraz udostępniona 
w Biurze projektu. 

 
3. Etap II – Rozmowa kwalifikacyjna z członkami Komisji rekrutacyjnej  
 

a. Do etapu II – Rozmowy kwalifikacyjnej z członkami Komisji rekrutacyjnej zostanie 
zakwalifikowanych maksymalnie 30 Potencjalnych Uczestniczek/Uczestników projektu, 
sklasyfikowanych na pierwszych 30 miejscach na Wstępnej liście rankingowej (max 16 
kobiet i max 14 mężczyzn).   
Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena predyspozycji Potencjalnych 
Uczestniczek/Uczestników projektu do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności 
gospodarczej, cech osobowości do bycia przedsiębiorcą oraz posiadanego poziomu wiedzy 
z zakresu planowanej do uruchomienia działalności gospodarczej. 

b. O rozmowie kwalifikacyjnej Potencjalne/-i Uczestniczki/Uczestnicy projektu zostaną 
skutecznie poinformowane/-ni telefonicznie lub pocztą elektroniczną, w dniu następnym po 
zakończeniu oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego i będą zobowiązani stawić się 
na II etap rekrutacji w terminie i miejscu wyznaczonym przez Beneficjenta.  

c. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia 
umieszczenia na stronie internetowej projektu Wstępnej listy rankingowej oraz skutecznego 
poinformowania Potencjalnych Uczestniczek/Uczestników projektu o terminie i miejscu 
rozmowy kwalifikacyjnej. Przez skuteczne poinformowanie rozumie się kontakt e-mailowy 
lub telefoniczny.  

d. Nie zgłoszenie się do II etapu rekrutacji w wyznaczonym terminie będzie jednoznaczne 
z wykluczeniem z dalszego etapu rekrutacji. 

e. Rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzana przez członka Komisji rekrutacyjnej 
oceniającego dany Formularz rekrutacyjny, w oparciu o Kartę rozmowy kwalifikacyjnej.  

f. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Potencjalny/a Uczestnik/ka możne uzyskać łącznie 
20 pkt, przy czym za ocenę: 

 predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej max. 10 pkt 

 poziomu posiadanej wiedzy merytorycznej związanej z planowaną działalnością 
max. 10 pkt. 

g. W obszarze predyspozycji ocenie podlegać będzie poziom: 

 samodzielności max. 2 pkt, 

 przedsiębiorczości  max. 2 pkt,  

 odpowiedzialności max. 2 pkt,  

 umiejętności planowania i myślenia analitycznego max. 2 pkt,  
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 sumienności max. 2 pkt. 
h. Minimalna liczba punktów, jaką Potencjalna/-y Uczestniczka/Uczestnik musi uzyskać 

z II etapu rekrutacji, żeby zakwalifikować się do udziału z projekcie wynosi 10 pkt. 
 

E. Kwalifikacja Uczestniczek/Uczestników do projektu 
 

1. Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może zostać osoba, która uzyska co najmniej 51 pkt łącznie 
z dwóch etapów oceny merytorycznej. 

2. Na podstawie Listy rankingowej sporządzonej po pierwszym etapie oceny merytorycznej i Kart 
rozmowy kwalifikacyjnej zostanie sporządzona Ostateczna lista rankingowa odrębnie dla kobiet 
i dla mężczyzn. Zostanie ona sporządzona w kolejności od największej do najmniejszej liczby 
punktów uzyskanych z I i II etapu oceny merytorycznej.  

3. Komisja rekrutacyjna dokona ostatecznego wyboru 15 Uczestniczek/Uczestników projektu 
tworząc Listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz Listę rezerwową odrębnie 
dla kobiet i dla mężczyzn. 

Wyszczególnienie 
Zakładana liczba osób zakwalifikowanych do 

udziału w projekcie w ramach jednej edycji rekrutacji 

Liczba osób zakwalifikowanych do 
udziału w projekcie OGÓŁEM 

15 

Liczba kobiet zakwalifikowanych do udziału 
w projekcie 

8 

 Liczba mężczyzn zakwalifikowanych do 
udziału w projekcie 

7 

 
4. Listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z Listą rezerwową Koordynator 

projektu przedkłada niezwłocznie do zatwierdzenia Prezesowi BARR.  
5. Z oceny merytorycznej Dokumentów rekrutacyjnych zostaje sporządzony protokół, którego 

załącznikami są: 
a. Lista rankingowa, 
b. Ostateczna lista rankingowa, 
c. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie odrębnie dla kobiet i dla 

mężczyzn zatwierdzona przez Prezesa Zarządu Beneficjenta, 
d. Lista rezerwowa odrębnie dla kobiet i dla mężczyzn zatwierdzona przez Prezesa 

Zarządu Beneficjenta. 
Protokół podpisywany jest przez wszystkich członków Komisji rekrutacyjnej. 

 
Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurom odwoławczym. 
 

6. O wynikach oceny merytorycznej Beneficjent poinformuje Potencjalne/-ych 
Uczestniczki/Uczestników projektu poprzez Listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie 
odrębnie dla kobiet i dla mężczyzn oraz Listę rezerwową odrębnie dla kobiet i dla mężczyzn, 
które zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu oraz będą udostępnione w Biurze 
projektu niezwłocznie po sporządzeniu Protokołu z prac Komisji rekrutacyjnej. 

7. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do udziału w projekcie lub wykluczenia z udziału 
w projekcie, Komisja rekrutacyjna zakwalifikuje do udziału w projekcie pierwszą osobę z Listy 
rezerwowej, pod warunkiem, że odbył się nie więcej niż jeden dzień szkolenia ABC 
Przedsiębiorczości. 
Do skreślenia Uczestniczki/Uczestnika projektu z Listy osób zakwalifikowanych do udziału 
w projekcie może dojść w przypadku zaistnienia istotnych przesłanek do wykluczenia z udziału 
w projekcie, tj. niedopełnienia czynności, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub złożenia 
fałszywych dokumentów lub oświadczeń. 

8. Komisja Rekrutacyjna będzie również wykluczała z udziału w projekcie Potencjalne/-ych 
Uczestniczki/Uczestników projektu, które/-rzy: 

 nie pojawią się w wyznaczonym terminie na rozmowie kwalifikacyjnej, 

 nie dostarczą wymaganych dokumentów w obowiązujących terminach, 
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 w chwili podpisywania Deklaracji uczestnictwa w projekcie nie będą spełniać kryteriów 
rekrutacyjnych deklarowanych w Formularzu zgłoszeniowym. 

9. Każda/-y Uczestniczka/Uczestnik zakwalifikowana/-y do udziału w Projekcie otrzyma pisemną 
informację o zakwalifikowaniu.  
Potencjalna/-y Uczestniczka/Uczestnik, która/-y nie zostanie zakwalifikowana/-y do udziału 
w projekcie w wyniku oceny merytorycznej otrzyma informację (e-mailem lub pisemnie) 
o przyczynach odrzucenia Formularza rekrutacyjnego (uzasadnienie oceny Dokumentacji 
rekrutacyjnej wraz z uzyskanym wynikiem punktowym). 

10. Potencjalna/-y Uczestniczka/Uczestnik, która/-y nie zostanie zakwalifikowana/-y do udziału 
w projekcie może zwrócić się z pisemnym wnioskiem (złożonym wyłącznie za pośrednictwem 
poczty/kuriera lub osobiście) o przedstawienie przyczyn odrzucenia i uzasadnienia oceny 
Dokumentacji rekrutacyjnej wraz z uzyskanym wynikiem punktowym w terminie do 5 dni 
roboczych (decyduje data wpływu do Biura projektu) od publikacji Listy rankingowej. 

11. Beneficjent zastrzega sobie prawo do dokonania dodatkowego naboru w przypadku braku 
wystarczającej liczby osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. 
Informacje o dodatkowym naborze zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu oraz 
będą udostępnione w Biurze projektu. 

 

F. Składanie dokumentów przez Potencjalne/-ych Uczestniczki/Uczestników projektu 
zakwalifikowanych do udziału w projekcie i podpisywanie Umów szkoleniowo - doradczych: 

 
1. W ciągu 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakwalifikowaniu do udziału 

w projekcie Potencjalne/-i Uczestniczki/Uczestnicy projektu składają obligatoryjnie dokumenty 
wymienione w § 5, pkt B niniejszego Regulaminu. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa  
jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie. 

2. Po złożeniu ww. dokumentów, najpóźniej w pierwszym dniu wsparcia Potencjalne/-i 
Uczestniczki/Uczestnicy projektu podpisują Umowy o świadczenie usług szkoleniowo – 
doradczych oraz Deklarację uczestnictwa w projekcie i od tego momentu stają się 
Uczestnikami/Uczestniczkami projektu. 

3. Przed podpisaniem Deklaracji uczestnictwa w projekcie Potencjalne/-i Uczestniczki/Uczestnicy 
projektu mają obowiązek zapoznać się z zasadami uczestnictwa w projekcie.  
Podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie jest równoznaczne z akceptacją warunków 
uczestnictwa w projekcie. 
 
Podjęcie zatrudnienia przez osobę w trakcie udziału w projekcie

14
 – tj. zmiana statusu 

z osoby bezrobotnej na osobę pracującą jest rozumiane jako „zakończenie udziału 
w projekcie” z powodu podjęcia zatrudnienia z wyjątkiem osób, które otrzymały wsparcie 
finansowe i podstawowe wsparcie pomostowe a tym samym rozpoczęły prowadzenie 
własnej działalności gospodarczej w ramach projektu, dla nich „zakończenie udziału 
w projekcie” nastąpi po otrzymaniu ostatniej 6 transzy podstawowego wsparcia 
pomostowego.  
Osoba, która zakończyła udział w projekcie nie ma możliwości ubiegania się po raz drugi 
o udział w projekcie. 
 

§ 7 

Formy wsparcia dla Uczestników/Uczestniczek projektu 

 
Uczestnicy/Uczestniczki projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem, które obejmuje: 
1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze dla 75 Uczestników/Uczestniczek projektu umożliwiające uzyskanie 

wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej: 
a. szkolenie ABC Przedsiębiorczości (18 godzin dydaktycznych, 3 dni szkoleniowe) oraz szkolenie 

z zakresu rachunkowości i podatków w przedsiębiorstwach (18 godzin dydaktycznych, 3 dni 
szkoleniowe), 

                                                 
14

 Na podstawie stosunku pracy, stosunku cywilno – prawnego lub samo-zatrudnienia. 
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b. doradztwo indywidualne – średnio 6 godz. dla jednej/jednego Uczestniczki/Uczestnika projektu, 
c. doradztwo grupowe - 2 godz. dla 5 grup szkoleniowo-doradczych. 

 
2. Wsparcie finansowe: 

a. wsparcie finansowe - bezzwrotna pomoc finansowa w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej 
w wysokości 40 000,00 PLN ułatwiająca sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych - 
dla co najmniej 60 Beneficjentów pomocy. 
  

3. Wsparcie pomostowe: 
a. podstawowe wsparcie pomostowe – bezzwrotna pomoc finansowa w formie co miesięcznej 

dotacji w wysokości 1 500,00 PLN wypłacana przez 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy 
o udzieleniu podstawowego wsparcia pomostowego, ułatwiająca pokrycie obligatoryjnych opłat 
ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej - dla 60 Beneficjentów 
Pomocy, 

b. wsparcie pomostowe doradcze – doradztwo specjalistyczne w zakresie efektywnego 
wykorzystania dotacji - dla co najmniej 60 Beneficjentów średnio 4 godz. dla jednej/jednego 
Beneficjentki/Beneficjenta. 

c. wsparcie pomostowe szkoleniowe – szkolenie specjalistyczne (6 godzin dydaktycznych tj. 1 dzień 
szkoleniowy dla 5 grup szkoleniowo - doradczych) w zakresie sporządzania rozliczenia dotacji, 
pozyskiwanie środków finansowych, zatrudnianie pracowników i ich szkolenie, poprawa 
rentowności przedsięwzięć, poszukiwanie nowego profilu działalności i rynków zbytu.  

 
Beneficjent zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby Uczestniczek/Uczestników projektu, którzy 
zostaną objęci kompleksowym wsparciem, pod warunkiem posiadania środków na ten cel oraz pod 
warunkiem uzyskania zgody Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. 

 
§ 8 

Wsparcie szkoleniowo – doradcze 

 
1. Uczestniczki/Uczestnicy projektu zostaną objęci bezpłatnym wsparciem szkoleniowo - doradczym, 

które umożliwi im uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia 
działalności gospodarczej. 
Wsparcie szkoleniowo-doradcze udzielane jest do dnia rozpoczęcia przez Uczestniczkę/Uczestnika 
projektu działalności gospodarczej. 

2. Wsparcie szkoleniowo–doradcze udzielane będzie Uczestniczce/Uczestnikowi projektu na podstawie 
Umowy o świadczenie usług szkoleniowo–doradczych, zawartej pomiędzy 
Uczestniczką/Uczestnikiem projektu a Beneficjentem. 

3. Udział we wsparciu szkoleniowo–doradczym jest obowiązkowy.  
W ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego Uczestnik/Uczestniczka projektu będzie zobowiązany/a 
do: 

 ukończenia szkoleń wymienionych w § 7, pkt. 1a, z absencją nieprzekraczającą 1 dnia 
szkoleniowego, 

 skorzystania z 6 godzin doradztwa wymienionego w § 7, pkt. 1b i 2 godzin doradztwa 
grupowego wymienionego w § 7, pkt. 1c. 

5. Uczestniczki/Uczestnicy projektu są zobowiązane/-i do podpisywania list obecności na zajęciach 
szkoleniowych oraz Formularza rozmowy doradczej w trakcie korzystania z usług doradczych. 

6. Uczestnicy/Uczestniczki projektu, którzy/e ukończą blok szkoleniowo - doradczy nabędą prawo do 
ubiegania się o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji inwestycyjnej. 

7. Uczestnikom/Uczestniczkom projektu zamieszkałym poza miejscem organizacji szkoleń i doradztwa 
przysługuje zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwo.  
W przypadku dojazdu środkiem komunikacji zbiorowej – kwalifikowane będą wydatki w wysokości 
ceny biletu najtańszego środka transportu na przejechanej trasie. Podstawą zwrotu kosztów dojazdu 
publicznym środkiem transportu jest przedłożenie przez Uczestniczkę/Uczestnika projektu 
następujących dokumentów: 

 wniosek o zwrot kosztów dojazdu,  
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 bilety dojazdowe, opatrzone właściwą datą i godziną, wyłącznie za dni szkolenia/doradztwa, 
w których Uczestnik/Uczestniczka był/-a obecny/-a. Uczestnik/Uczestniczka projektu może 
przedstawić komplet biletów przejazdowych (tam i z powrotem) za 1 dzień uczestnictwa w danej 
formie wsparcia, powstały koszt zostanie pomnożony przez liczbę dni obecności uczestnika 
w okresie trwania danej formy wsparcia. 

W przypadku dojazdu samochodem prywatnym – kwalifikowane będą wydatki w wysokości 
odpowiadającej najtańszej cenie biletu na przejechanej trasie. Podstawą zwrotu kosztów dojazdu 
samochodem (własnym, stanowiącym współwłasność lub użyczonym) jest przedłożenie przez 
Uczestniczkę/Uczestnika projektu następujących dokumentów: 

 wniosek o zwrot kosztów dojazdu, (zawierający m.in. cenę biletu na trasie przejazdu z miejsca 
zamieszkania na szkolenie publicznymi środkami transportu np. cena biletów kolejowych II klasy, 
biletów - autobus/bus, która zostanie zweryfikowana przez Beneficjenta),  

 oświadczenie o korzystaniu z własnego/użyczonego samochodu,  

 do wglądu prawo jazdy, 

 do wglądu dowód rejestracyjny samochodu. 
Wypłata należności będzie dokonywana za okresy miesięczne w terminie do 14 dni od dnia upływu 
okresu, za który świadczenie jest wypłacane. 

 

§ 10 

Wsparcie pomostowe o charakterze doradczym i szkoleniowym 

 
1. Beneficjenci pomocy, którzy rozpoczną działalność gospodarczą i otrzymają wsparcie finansowe 

w ramach projektu zostaną objęci bezpłatnym wsparciem pomostowym o charakterze doradczym 
oraz szkoleniowym - specjalistycznym. 

2. Wsparcie pomostowe doradcze oraz szkoleniowe udzielane będzie na podstawie Umowy 
o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych po przyznaniu wsparcia finansowego. 

3. Zakres wsparcia pomostowego doradczego będzie dotyczyć efektywnego wykorzystania dotacji 
i będzie odpowiadać na zgłoszone potrzeby Beneficjentów pomocy. 

4. Przed przystąpieniem do wsparcia pomostowego doradczego sporządzona zostanie diagnoza 
potrzeb doradczych, na podstawie której opracowane zostaną Indywidualne programy uczestnictwa 
(IPU). 

5. Każdy z Beneficjentów pomocy skorzysta z doradztwa indywidualnego w wymiarze 4 godzin 
zegarowych, prowadzonego w zakresie: sporządzanie rozliczenia dotacji, pozyskiwanie środków 
finansowych, zatrudnianie pracowników i ich szkolenie, poprawa rentowności przedsięwzięć, 
poszukiwanie nowego profilu działalności i rynków zbytu, inne porady indywidualnie zgodne z ww. 
zakresem oraz zgłaszanymi przez Beneficjentów/ki Pomocy potrzebami. 

6. Dla każdej z 5 grup szkoleniowo – doradczych przeprowadzone zostanie 1 – dniowe szkolenie 
specjalistyczne w wymiarze 6 godzin dydaktycznych. Zakres szkolenia jest powiązany tematycznie 
z przedmiotem wsparcia pomostowego o charakterze doradczym.   
 

§ 11 

Obowiązki i prawa Uczestników/Uczestniczek projektu/Beneficjentów pomocy 

 
1. Uczestnik projektu jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie pod warunkiem spełnienia 

warunków określonych postanowieniami niniejszego regulaminu. 
2. Uczestnik projektu jest zobowiązany do uczestniczenia we wszystkich zajęciach, zarówno 

szkoleniowych, jak i doradczych kończących się złożeniem biznes planu, przewidzianych w zakresie 
wsparcia wymienionego w niniejszym regulaminie i wynikającym z Umowy o udzielenie wsparcia 
szkoleniowo – doradczego. 

3. Uczestnicy/Uczestniczki projektu/Beneficjenci pomocy zobowiązani/-e są do udzielania niezbędnych 
informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu oraz poinformowania Beneficjenta 
o każdej zmianie swojego statusu na rynku pracy. 

4. Uczestnicy/Uczestniczki projektu/Beneficjenci pomocy są zobowiązani/-e do dostarczenia 
wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów związanych z realizacją Projektu, na każdą 
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prośbę Beneficjenta. 
5. Uczestnicy Projektu będą zobowiązani do podpisywania listy obecności na zajęciach szkoleniowych, 

potwierdzenia odbycia usługi doradczej, listy korzystania z wyżywienia, listy odbioru materiałów 
szkoleniowych oraz wypełniania ankiet ewaluacyjnych. 

6. Uczestnicy projektu nie są objęci zasadami oznaczania projektów w ramach PO KL. W przypadku 
wsparcia polegającego na otrzymaniu dotacji na założenie własnej firmy, osoba otrzymująca dotację 
nie jest objęta obowiązkiem oznaczania miejsc (siedziba firmy, biuro, inne pomieszczenie), w którym 
prowadzona jest działalność gospodarcza, ale mają do tego prawo. W takim przypadku oznaczenie 
powinno zawierać minimum informację o współfinansowaniu zakupów przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa oraz logo Unii 
Europejskiej i Kapitału Ludzkiego. 

7. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu/Beneficjenci pomocy zobligowani/-e są do podpisania zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w zakresie Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu 
Społecznego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

8. Beneficjent pomocy ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia 
odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy: 

 rezygnacja zgłoszona została do 5 dni przed rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia 
bez podania przyczyny, 

 rezygnacja zgłoszona została po zakończeniu udziału w wsparciu szkoleniowo – doradczym, 
a przed otrzymaniem wsparcia finansowego i jest usprawiedliwiona, 

 rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zawodowymi (choroba, 
znalezienie pracy, powołanie do służby wojskowej itd.), 

 powody rezygnacji podlegają ocenie Beneficjenta. 
9. Uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie do 7 dni od momentu 

zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji. Należy podać powody rezygnacji oraz 
przedłożyć zaświadczenie od stosownej instytucji (np. zwolnienie lekarskie).  

10. W przypadku rezygnacji Beneficjenta pomocy z udziału w projekcie z nieuzasadnionych przyczyn lub 
skreślenia z listy uczestników spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych 
w Regulaminie rekrutacji Uczestniczek/Uczestników projektu oraz Regulaminie przyznawania 
środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, Beneficjent może żądać od 
Beneficjenta pomocy zwrotu poniesionych kosztów jego uczestnictwa w projekcie na drodze 
sądowej w wysokości jego kosztów uczestnictwa w przeliczeniu na osobę, jednak nie więcej niż 
średni koszt przypadający na jedną/-ego Uczestniczkę/Uczestnika tj. 48 394,92 PLN brutto wraz 
z kosztami windykacji przedmiotowej należności. 

11. Jeżeli w przypadku podania nieprawdziwych informacji w Formularzu rekrutacyjnym, 
Oświadczeniach, Deklaracji udziału w projekcie, Wnioskach o przyznanie wsparcia finansowego/ 
podstawowego pomostowego koszty związane z uczestnictwem w projekcie, zostaną uznane przez 
Instytucję Pośredniczącą za niekwalifikowane w ramach projektu Uczestniczka/Uczestnik projektu 
ponosi całkowity koszt oferowanej pomocy w projekcie, ale nie wyższy niż średni koszt przypadający 
na jedną/-ego Uczestniczkę/Uczestnika 48 394,92 PLN brutto wraz z kosztami windykacji 
przedmiotowej należności. 

 
§ 12 

Pomoc de minimis 

 
1. Pomoc de minimis w ramach projektu dotyczy: 

 przyznania Beneficjentowi pomocy wsparcia finansowego w postaci dotacji inwestycyjnej, 

 przyznania Beneficjentowi pomocy podstawowego wsparcia pomostowego w okresie do 
6 miesięcy od dnia podpisania Umowy o udzieleniu podstawowego wsparcia pomostowego, 

 przyznania Beneficjentowi wsparcia pomostowego doradczego po zarejestrowaniu działalności 
gospodarczej. 

2. Za datę otrzymania pomocy de minimis przez Beneficjenta pomocy, który/a zarejestrował/a 
działalność gospodarczą, uznaje się dzień podpisania Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego, 
Umowy o udzieleniu podstawowego wsparcia pomostowego lub Umowy o świadczeniu usług 
szkoleniowo – doradczych po przyznaniu wsparcia finansowego. 
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Pomoc de minimis udzielana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 
grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598). 

 
§ 13 

Postanowienia końcowe 

 
1. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, wynikających 

w szczególności ze zmian przepisów prawa i uregulowań dot. Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 

2. O wszelkich zmianach dot. zasad i warunków wsparcia, Beneficjent poinformuje 
Uczestników/Uczestniczki projektu / Beneficjentów/ki pomocy za pośrednictwem strony internetowej 
Projektu. 

3. W zakresie spraw nie uregulowanych w Regulaminie obowiązują Wytyczne oraz przepisy prawa 
w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Beneficjenta. 
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem …………………………………… 

 

 

Zatwierdzam, Ustrzyki Dolne, dnia ……………………… 
 

     ……………………….. 
 

 
Załączniki do Regulaminu rekrutacji Uczestniczek/Uczestników: 
 
1. Formularz rekrutacyjny. 
2. Oświadczenie Potencjalnej/-ego Uczestniczki/Uczestnika projektu. 
3. Oświadczenie o wysokości dochodów przypadających na jednego członka rodziny. 
4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie. 
5. Oświadczenie o uczestnictwie tylko w jednym projekcie na rozwój przedsiębiorczości. 
6. Oświadczenie o nie korzystaniu z bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej 

w okresie od 01.01.2008 r. do momentu przystąpienia do projektu. 
7. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych zadeklarowanych w Formularzu rekrutacyjnym 

zgodnie z Regulaminem rekrutacji Uczestniczek/Uczestników na dzień przystąpienia do projektu. 
8. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i dwóch 

poprzednich latach podatkowych wraz z kserokopiami zaświadczeń dokumentującymi jej otrzymanie 
lub oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie. 

9. Karta oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych.  
10. Karta oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych. 
11. Karta rozmowy kwalifikacyjnej. 

 


