Projekt ZATRUDNIJ SIĘ SAM jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN REKRUTACJI
projektu

„Zatrudnij się sam”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji do projektu „Zatrudnij się sam”
2. Projekt „Zatrudnij się sam” jest realizowany przez Fundację Aktywności Obywatelskiej (Lider projektu) i
Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego (Partner projektu).
3. Projekt jest realizowany w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i
samozatrudnienia Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze
środków Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu paostwa na
podstawie Umowy nr POKL.06.02.00-06-013/10 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.
4. Projekt realizowany jest w terminie od 01.10.2010 r. do 30.04.2012 r. na terenie województwa
lubelskiego.

§2
Słownik terminów
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:


Projekt – projekt „Zatrudnij się sam”.
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IW/IP2/IOK – Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Instytucja Ogłaszająca Konkurs
– Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.



Beneficjent/Projektodawca/Lider Projektu - Fundacja Aktywności Obywatelskiej (FAO).



Partner – Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego (BSRR).



Kandydat/Kandydatka – osoba starająca się o udział w Projekcie.



Uczestnik/Uczestniczka

projektu//Beneficjent/Beneficjentka

pomocy

(BP)–

osoba

fizyczna

zamierzająca rozpocząd działalnośd gospodarczą (w tym założyd spółdzielnię lub spółdzielnię socjalną) w
ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. W trakcie realizacji
projektu Beneficjent/Beneficjentka pomocy może zmienid swój status z „osoby fizycznej zamierzającej
rozpocząd działalnośd gospodarczą" na „osobę fizyczną, która założyła działalnośd gospodarczą (w tym
założyła spółdzielnię lub spółdzielnię socjalną) w trakcie korzystania ze wsparcia szkoleniowodoradczego w ramach projektu"; osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie oraz Dokumentacji Konkursowej.


Komisja Rekrutacyjna – Komisja powoływana przez Beneficjenta (Projektodawcę)/Partnera w celu
wyboru Beneficjantów/Beneficjentek pomocy spośród wszystkich osób, które zgłosiły chęd udziału w
projekcie. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Beneficjenta (Projektodawcy), Partnera, a także w
razie potrzeb inni eksperci zewnętrzni powołani przez IOK lub Projektodawcę i Partnera. Komisja
Rekrutacyjna będzie organem oceniającym formularze rekrutacyjne i dokonującym kwalifikacji
Uczestników/Uczestniczek do Projektu. Dopuszcza się możliwośd uczestnictwa w obradach Komisji
Rekrutacyjnej przedstawicieli IOK.



Komisja Oceny Wniosków (KOW)– Komisja powoływana przez Beneficjenta (Projektodawcę)
w celu oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
oraz finansowego wsparcia pomostowego. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Beneficjenta,
Partnera oraz dodatkowo przedstawiciele IOK.



Pomoc de minimis – pomoc udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE
L 379, z 28.12.2006 r. oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w
sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz.U.2008.90.557 z późn. zm.) (Załącznik nr 1).
Charakter pomocy de minimis posiada przekazywana przez Beneficjenta(projektodawcę)/Partnera
Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu: pomoc w formie środków na rozwój przedsiębiorczości, pomoc w
formie finansowego wsparcia pomostowego w okresie 6 miesięcy (podstawowe wsparcie pomostowe)
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lub do 12 miesięcy (przedłużone wsparcie pomostowe), wsparcie w formie doradztwa po rozpoczęciu
przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu działalności gospodarczej.



Biuro projektu: biuro w którym realizowany jest projekt tj.: Fundacja Aktywności Obywatelskiej, ul.
Dolna 3-go Maja 8/2, 20-079 Lublin oraz Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego ul.
Stacyjna 4A, 21-500 Biała Podlaska.

§3
Kryteria kwalifikacyjne
1. W projekcie mogą uczestniczyd osoby fizyczne, zamierzające rozpocząd prowadzenie działalności
gospodarczej (w tym założyd spółdzielnię lub spółdzielnię socjalną), zamieszkałe na terenie
województwa lubelskiego.
2. W projekcie weźmie udział łącznie 28 Beneficjentów/Beneficjentek Pomocy, w tym:


7 osób bezrobotnych



14 osób zatrudnionych



7 osób nieaktywnych zawodowo

3. Wśród powyższych grup (§ 3 pkt 2):


co najmniej 71 % (20 osób) będą stanowiły kobiety oraz



co najmniej 50% ( 14 osób) stanowiły będą osoby młode do 24 roku życia



co najmniej 32 % (9 osób) stanowiły będą osoby z terenów wiejskich

4. Uczestnikami/Uczestniczkami projektu mogą byd osoby zamierzające rozpocząd działalnośd
gospodarczą pod warunkiem, że spełniają łącznie poniższe warunki:
a) zamieszkują na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego),
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b) nie prowadzą i nie prowadziły działalności gospodarczej w przeciągu ostatnich 12 miesięcy przed
przystąpieniem do projektu (za dzieo przystąpienia do projektu uważa się dzieo podpisania Umowy
o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych),
c) korzystają z pełni praw publicznych i posiadają pełną zdolnośd do czynności prawnych
d) priorytetowo traktowane będą osoby należące, do co najmniej jednej z poniższych grup:


kobiety (wsparcie tej grupy jest konieczne z uwagi na ich szczególną sytuację na rynku pracy
zwłaszcza młodych kobiet wchodzących na rynek pracy i wracających po urodzeniu i
wychowaniu dziecka. Kobiety także są mniej mobilne niż mężczyźni i niechętnie zatrudniane w
części zawodów. Wśród bezrobotnych stanowią one 47,7 % ogółu bezrobotnych, a wśród
długotrwale bezrobotnych stanowią 53%. Ponad to wśród osób które prowadzą działalnośd
gospodarczą z ogółu przedsiębiorców kobiety stanowią 37 %)



osoby do 24 roku życia (wsparcie tej grupy jest konieczne ze względu na dużą trudnośd w
podejmowaniu pierwszej pracy oraz niechęd pracodawców do zatrudniania osób bez
doświadczenia. Wśród osób bezrobotnych stanowią one 25 % ogółu bezrobotnych jeśli taka
sytuacja się utrzyma osobom tym grozi zdezaktualizowanie wiedzy oraz wejście do grupy osób
długotrwale bezrobotnych)



osoby

mieszkające

na

obszarach

wiejskich

(według

definicji

Głównego

Urzędu

Statystycznego). Wsparcie tej grupy jest konieczne ze względu na sytuację panującą na tych
terenach tj. niska dochodowośd rolnictwa, małe gospodarstwa, niskie wykształcenie, mała
mobilnośd i adaptacyjności mieszkaoców wsi.

5. Pomoc de minimis może byd przyznawana podmiotom gospodarczym we wszystkich sektorach, z
zastrzeżeniem, że nie może byd:
a) udzielana na działalnośd 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) udzielana na działalnośd w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych
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w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Załącznik Nr 2).
c) udzielana w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych
w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli:
 wartośd pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od
producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalnośd
gospodarczą objęte pomocą,
 udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców,
d) udzielana na działalnośd związaną z eksportem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością
eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi
wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością eksportową, przy czym pomoc obejmująca
pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badaniach lub usług doradczych z zakresu
wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na
działalnośd związaną z eksportem,
e) uwarunkowana

pierwszeostwem

użycia

towarów

produkcji

krajowej

przed

towarami

importowanymi,
f)

udzielana podmiotom prowadzącym działalnośd w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu
rozporządzenia Rady nr (WE) 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy paostwa dla
przemysłu węglowego,

g) udzielana podmiotom w trudnej sytuacji ekonomicznej,
h) udzielana podmiotom na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji
Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu
art. 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
i)

udzielana podmiotom prowadzącym działalnośd gospodarczą w zakresie drogowego transportu
towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu,

j)

udzielana na działalnośd, której realizacja została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku
o dofinansowanie realizacji działalności.

6. Pomoc de minimis nie może byd udzielona podmiotowi, który w bieżącym roku kalendarzowym oraz w
dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w
różnych formach, której wartośd brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartośd
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w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalnośd w sektorze
transportu drogowego - równowartośd w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.
7. Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu nie mogą byd osoby karane za przestępstwa skarbowe w
rozumieniu ustawy z dnia 10.09.1999 r. Kodeks Karny Skarbowy (Dz.U.07.111.765j.t ze zm.) oraz
przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz przestępstwa
przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi w rozumieniu ustawy z dnia 6.06.1997 r.
Kodeks Karny (Dz.U.97.88.553 ze zm.).

8. Ze wsparcia udzielanego w ramach projektu realizowanego przez Beneficjenta/Partnera wyłączone są
osoby zatrudnione u tego Beneficjenta/Partnera, a także osoby, które łączy lub łączył z
Beneficjentem/Partnerem i/lub pracownikiem Beneficjenta/Partnera uczestniczącym w procesie
rekrutacji i oceny biznesplanów:

 związek małżeoski, stosunek pokrewieostwa i powinowactwa i/lub
 związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

9.

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu nie może byd osoba, która w momencie przystąpienia do

projektu (za dzieo przystąpienia do projektu uważa się dzieo podpisania Umowy o świadczenie usług
szkoleniowo – doradczych) jest Uczestnikiem/Uczestniczką projektu/Beneficjentem/Beneficjentką pomocy,
bierze udział w innym projekcie realizowanym w ramach PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla
wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia lub korzysta z
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy.
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§4
Rekrutacja Kandydatów/Kandydatek
1. Nabór Kandydatów/Kandydatek do udziału w projekcie przeprowadzi Projektodawca – Fundacja
Aktywności Obywatelskiej oraz Partner - Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego
2. Rekrutacja będzie odbywad się w grudniu 2010 r., w terminach podanych na stronie internetowej
Beneficjenta www.fao.org.pl i Partnera www.bsrr.pl, w godzinach 8.00 – 16.00.
3. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami
według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Beneficjenta www.fao.org.pl i

Partnera

www.bsrr.pl oraz dostępnych w wersji papierowej w biurach.

4. Załączniki obligatoryjne:
a) Oświadczenie o zamieszkaniu (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa

lubelskiego;
b) Oświadczenie o nie prowadzeniu zarejestrowanej działalności gospodarczej przez okres co
najmniej 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu;
c) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca
1997 Kodeks Karny oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do
czynności prawnych;
d) Oświadczenie o nie pozostawaniu w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło
lub inne) z Beneficjentem (projektodawcą), partnerem, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie i
instytucjami wobec niego nadrzędnymi w ramach projektu
e) Oświadczenie o nieubieganiu się równolegle równolegle o przyznanie innych środków publicznych
na prowadzenie działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy oraz
Działania 6.2 lub Poddziałania 8.1.2 na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia
pomostowego
f)

w przypadku osoby niepełnosprawnej dodatkowo oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z
dwóch rożnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach
wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
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lub oświadczenie o złożeniu rezygnacji do PFRON z możliwości ubiegania się o ich refundację ze
środków PFRON.
g) Oświadczenie o zapoznaniu się przez potencjalnych Uczestników/Uczestniczek projektu z
Regulaminem Projektu, Regulaminem Rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków
finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i akceptacji ich warunków
h) Oświadczenie potwierdzające statut Kandydata/Kandydatki (osoba bezrobotna, osoba zatrudniona,
osoba nieaktywna zawodowo)
i)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy publicznej/ pomocy de
minimis.

j)

Oświadczenie o skorzystaniu/ nie skorzystaniu z pomocy de minimis

k) Oświadczenie o zamierzeniu zarejestrowania działalności gospodarczej na terenie

województwa lubelskiego
l)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykonywanie przez Projektodawcę i/lub Partnera zdjęd

podczas szkolenia i upublicznianie ich na stronach internetowych Projektodawcy i/lub
Partnera w celach promocji projektu
m) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
n) Oświadczenie o prawdziwośd danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym
o) Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamośd
5. Wszystkie załączniki będące kopią dokumentów powinny zawierad opis „za zgodnośd z oryginałem”,
datę i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki.
6. Kompletny Formularz Zgłoszeniowy należy czytelnie podpisad we wskazanych miejscach, parafowad na
każdej stronie, spiąd trwale.
7. Kandydaci/Kandydatki

są

zobowiązani

do

złożenia

prawidłowo

wypełnionego

formularza

zgłoszeniowego wraz z załącznikami. Formularz Zgłoszeniowy powinien byd wypełniony komputerowo
w języku polskim. Dopuszczalne jest wypełnienie ręcznie - wyłącznie drukowanymi literami, niebieskim
długopisem. Każde pole powinno byd wypełnione.
8. Kompletny Formularz Zgłoszeniowy należy złożyd osobiście tylko do jednego z Biur Projektu tj.:
Fundacja

Aktywności

Obywatelskiej,

ul.

Dolna

3-go

Maja

8/2,

20-079

Lublin

lub Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego ul. Stacyjna 4A, 21-500 Biała Podlaska.
Jedna osoba może złożyd tylko jeden Formularz Zgłoszeniowy (nie dotyczy uzupełnieo opisanych w p.
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17). W przypadku złożenia więcej niż jednego Formularza Zgłoszeniowego, rozpatrywany będzie tylko
ten Formularz, który został złożony jako pierwszy.
9. Osoba składająca Formularz Zgłoszeniowy jest zobowiązana posiadad przy sobie dowód osobisty i
okazad go podczas składania Formularza.
10. Formularze Zgłoszeniowe które wpłyną do projektu będą oznaczone


Datą i godziną wpływu



Podpisem osoby przyjmującej



Numerem w rejestrze

11. Osoba składająca Formularz Zgłoszeniowy zostanie przyporządkowana do jednej z list tzn. lista
ewidencyjna Formularzy Zgłoszeniowych osób bezrobotnych, lista ewidencyjna Formularzy
Zgłoszeniowych osób pracujących, lista ewidencyjna Formularzy Zgłoszeniowych osób nieaktywnych
zawodowo.
12. Osoba składająca Formularz Zgłoszeniowy otrzyma potwierdzenie jego złożenia, numer ewidencyjny
zgłoszenia oraz kserokopię karty oceny formalnej formularza.
13. Formularze Zgłoszeniowe nadesłane drogą elektroniczną, faxem, pocztą bądź złożone za
pośrednictwem innej osoby nie będą rozpatrywane.
14. Formularze Zgłoszeniowe złożone po terminie, nie podlegają rozpatrzeniu.
15. Informacja o przedłużonym lub dodatkowym naborze umieszczona zostanie na stronach internetowych
Beneficjenta i Partnera Projektu oraz w ich biurach.
16. O zakwalifikowaniu Kandydatów/Kandydatek do Projektu decydowad będzie Komisja Rekrutacyjna
powołana przez Zarząd Beneficjenta/Partnera. W skład Komisji wejdą przedstawiciele Beneficjenta
(Projektodawcy), Partnera, a także w razie potrzeb inni eksperci zewnętrzni powołani przez IOK lub
Projektodawcę i Partnera. Dopuszcza się możliwośd uczestnictwa w obradach Komisji Rekrutacyjnej
przedstawicieli IOK. Komisja Rekrutacyjna będzie organem oceniającym formularze rekrutacyjne i
dokonującym kwalifikacji Uczestników/Uczestniczek do Projektu
17. Wybór osób do projektu będzie prowadzony dwuetapowo:
- (I etap) ocena formalna złożonych Formularzy Zgłoszeniowych – będzie się odbywad na zasadzie oceny
0-1, gdzie 0 oznacza odpowiedź NIE, a 1 oznacza odpowiedź TAK. Ocena formalna będzie dokonywana w
momencie składania wniosków. Członek Komisji Rekrutacyjnej sprawdzi poprawnośd danych zawartych w
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Formularzu. Beneficjent/Beneficjenta pomocy otrzyma pisemną informację, czy Formularz został uznany za
poprawny pod względem formalnym. Jeżeli Formularz został rekomendowany do ponownego złożenia w
poprawionej wersji, Beneficjent/Beneficjentka pomocy otrzyma taką informację i będzie miał jednokrotną
możliwośd złożenia poprawionego Formularza Zgłoszeniowego w terminie 3 dni roboczych (liczone od dnia
następnego po dniu otrzymania takiej informacji). Niezłożenie poprawionego Formularza Zgłoszeniowego
powoduje odrzucenie Formularza ze względów formalnych.
- (II etap) ocena merytoryczna, w ramach której zostanie oceniony zakres merytoryczny formularza
(m.in. pomysł na działalnośd, ocena planowanego przedsięwzięcia – na ile sprecyzowany jest pomysł
Kandydata/Kandydatki oraz jakie są szanse na realizację przedsięwzięcia , znajomośd rynku, doświadczenie i
wiedza osoby zamierzającej podjąd dany rodzaj działalności, adekwatnośd kosztów i działao inwestycyjnych
w stosunku do rodzaju przyszłej działalności).
18. Komisja Rekrutacyjna składad się będzie maksymalnie z 8 osób. Oceny formalnej dokonywad będzie
członek Komisji Rekrutacyjnej jednoosobowo na etapie przyjmowania Formularza Zgłoszeniowego.
Oceny merytorycznej jednego Formularza Zgłoszeniowego dokonywad będzie 2 członków Komisji
Rekrutacyjnej. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Beneficjenta (Projektodawcy), Partnera, a
także w razie potrzeb inni eksperci zewnętrzni powołani przez IOK, Projektodawcę lub Partnera.
Dopuszcza się możliwośd uczestnictwa w obradach Komisji Rekrutacyjnej przedstawicieli IOK.
19. Komisja Rekrutacyjna oceniając Formularze Zgłoszeniowe zobligowana będzie do wypełnienia karty
oceny formalnej i merytorycznej.
20. Formularze Zgłoszeniowe prawidłowe pod względem formalnym (również te, które zostały poprawione
z p. 17) poddane będą przez Komisję Rekrutacyjną ocenie merytorycznej.
21. Komisja Rekrutacyjna odrzucad będzie Formularze Zgłoszeniowe nie spełniające warunków
wymienionych w § 3.
22. Zadeklarowana przez Kandydata/Kandydatkę w Formularzu Zgłoszeniowym działalnośd gospodarcza nie
może ulec zasadniczej zmianie w trakcie uczestnictwa w projekcie.
23. Komisja Rekrutacyjna przyzna w procesie rekrutacji dodatkowe punkty za przynależnośd do grup
priorytetowych odpowiednio:
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Kobiety – 50 punków



osoby do 24 roku życia - 30 punków



osoby mieszkające na obszarach wiejskich (według definicji Głównego Urzędu
Statystycznego) - 20 punków

24. Komisja Rekrutacyjna ma prawo przeprowadzid rozmowy kwalifikacyjne z osobami chcącymi wziąd
udział w projekcie.
25. Komisja Rekrutacyjna ma prawo sprawdzid wiarygodnośd danych podanych przez Kandydata, prosząc
go o dodatkowe dokumenty lub sprawdzając dane w odpowiednich instytucjach.
26. Komisja Rekrutacyjna dokona oceny merytorycznej Formularzy Zgłoszeniowych w grudniu 2010 r.
27. Kryteria oceny zostały określone w karcie oceny formalnej i merytorycznej.
28. Każdy Formularz Zgłoszeniowy oceniany będzie pod względem merytorycznym przez dwóch członków
Komisji Rekrutacyjnej. Punktacja przyznana za dane kryterium będzie stanowiła średnią arytmetyczną z
ocen przyznanych przez dwóch członków Komisji Kwalifikacyjnej. Kandydat/Kandydatka może uzyskad
maksymalnie 100 punktów za swój Formularz Zgłoszeniowy z oceny merytorycznej oraz dodatkowo
maksymalnie do 100 punktów za przynależnośd do grup priorytetowych po uzyskaniu co najmniej 40 %
oceny

merytorycznej

(40

punktów

z

oceny

merytorycznej)

Formularza

Zgłoszeniowego.

Kandydat/Kandydatka może uzyskad maksymalnie 200 punktów.
29. Minimalna liczba punktów kwalifikujących Uczestnika/Uczestniczkę do udziału w projekcie wynosi 40
punktów (ocena merytoryczna Formularza Zgłoszeniowego). O udziale w projekcie decyduje miejsce na
liście rankingowej.
30. W przypadku rozbieżności sięgających co najmniej 30 punktów pomiędzy ocenami dwóch członków
Komisji Rekrutacyjnej (przy czym ocena przynajmniej jednego z nich musi wynosid minimum 40
punktów w części I-IV w Karcie Oceny Merytorycznej), wniosek poddawany jest dodatkowej ocenie,
którą przeprowadza trzeci oceniający. Ocena koocowa wniosku jest wówczas obliczana w oparciu o
średnią z oceny trzeciego oceniającego oraz jednej z poprzednich ocen, którą dzieli od oceny trzeciego
oceniającego mniejsza różnica punktów. W przypadku, gdy ocena trzeciego oceniającego różni się od
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dwóch poprzednich ocen o taką samą liczbę punktów, wówczas koocową ocenę wniosku stanowi
średnia arytmetyczna z 3 ocen łącznie.
31. Na podstawie dokonanej przez Komisję Rekrutacyjną oceny, sporządzone zostaną listy rankingowe
Kandydatów/Kandydatek zatwierdzone przez Zarząd Beneficjenta i Zarząd Partnera. Powstanie 6 list
rankingowych – po komplecie jeden u Lidera, jeden u Partnera. Każdy komplet będzie zawierał listę
rankingową osób bezrobotnych, listę rankingową osób zatrudnionych, listę rankingową osób
nieaktywnych zawodowo. Zostanie łącznie zakwalifikowanych do projektu 28 osób (maksymalnie 7 os.
bezrobotnych, 14 os. zatrudnionych, 7 os. nieaktywnych zawodowo) w tym: 14 osób zakwalifikuje Lider
Projektu (maksymalnie 7 os. bezrobotnych, 14 os. zatrudnionych, 7 os. nieaktywnych zawodowo), 14
osób zakwalifikuje Partner (maksymalnie 7 os. bezrobotnych, 14 os. zatrudnionych, 7 os. nieaktywnych
zawodowo), które otrzymają największą liczbę punktów w trakcie całości oceny merytorycznej. O
zakwalifikowaniu decydowad będzie liczba uzyskanych punktów.
32. W przypadku Kandydatów/Kandydatek, którzy uzyskali taką samą ilośd punktów o zakwalifikowaniu się
do projektu decydowad będzie kolejnośd zgłoszeo.
33. W przypadku, gdy 14 miejsce na liście Partnera lub Lidera (gwarantujące udział w projekcie) zajmuje
więcej niż jeden Kandydat/Kandydatka o zakwalifikowaniu do projektu decydowad będzie kolejnośd
złożenia ostatecznego (po ewentualnych uzupełnieniach) Formularza Zgłoszeniowego w danym biurze..
34. Lista rankingowa osób zakwalifikowanych (wg numerów nadanych przy złożeniu formularza
zgłoszeniowego) zostanie umieszczona na stronie internetowej Lidera Projektu i Partnera oraz będzie
dostępna do wglądu w biurze projektu nie później niż na pięd dni przed terminem rozpoczęcia
szkolenia.
35. Informacja o zakwalifikowaniu/nie zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostanie
przekazana Kandydatom/Kandydatkom w formie pisemnej. W przypadku odrzucenia aplikacji będzie
podany powód odrzucenia Formularza Zgłoszeniowego, liczbę uzyskanych punktów oraz kserokopię
kart oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego.
36. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do projektu Komisja Rekrutacyjna może zakwalifikowad
do projektu następną osobę z listy rankingowej z zachowaniem kolejności rankingowej.
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37. Kolejne osoby z listy rankingowej mogą przystąpid do projektu w sytuacji przedstawionej w pkt. 38
do momentu, w którym przeprowadzonych zostanie nie więcej niż 20% obowiązkowych zajęd z bloku
szkoleniowo - doradczego. W przypadku rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki z udziału w projekcie w
momencie, przeprowadzenia więcej niż 20% zajęd szkoleniowo-doradczych, do projektu może
przystąpid kolejna osoba z listy rankingowej pod warunkiem, że udokumentuje odbycie w ciągu
ostatnich trzech lat poprzedzających przystąpienie do projektu szkoleo z zakresu zakładania i
prowadzenia działalności gospodarczej.
38. Beneficjent/Partner zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu naboru lub dokonania dodatkowego
naboru Uczestników/Uczestniczek projektu, w przypadku braku wystarczającej liczby osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie bądź w przypadku nie osiągnięcia wskazanych w projekcie
wskaźników Beneficjent/Partner zastrzega przedłużenie procesu rekrutacji Uczestników/Uczestniczek.
Informacja o przedłużonym lub dodatkowym naborze umieszczona zostanie na stronie internetowej
Lidera i Partnera oraz w biurze projektu Beneficjenta/Partnera.
39. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej oceny merytorycznej jest ostateczna i nie podlega procedurze
odwoławczej.

§9
Postanowienia koocowe
1. Kandydaci/Kandydatki są zobowiązani do dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeo
i dokumentów związanych z realizacją Projektu na każdą prośbę Beneficjenta.
2. Uczestnik/Uczestniczka projektu, który nie podpisze zgody na przetwarzanie danych osobowych
w zakresie Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, zostaje wykluczony z udziału w Projekcie.
3. Ostateczna interpretacja „Regulaminu rekrutacji” należy do Beneficjenta i Partnera w oparciu
o odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii
Europejskiej.
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