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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  

w ramach realizacji projektu pt. „Nowa droga zawodowa” 

Nr RPWP.06.05.00-30-0020/18 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  

na lata 2014 - 2020 

Oś Priorytetowa 6  

RYNEK PRACY 

Działanie 6.5  

Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji Uczestników  

w ramach Projektu pn. „Nowa droga zawodowa” RPWP.06.05.00-30-0020/18. 

2. Nabór kandydatów do udziału w projekcie prowadzi Beneficjent – ALTER EGO Doradztwo i 

Szkolenia Marta Woźniak. 

3. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Beneficjenta Projektu: ul. Harcerska 8, 64-800 Chodzież. 

4. Projekt realizowany jest w okresie  od 01.08.2019 r. do 31.03.2021 r. na terenie województwa 

wielkopolskiego. 

5. Projekt pn. „Nowa droga zawodowa” RPWP.06.05.00-30-0020/18 jest projektem typu 

outplacementowego, skierowanym bezpośrednio do osób przewidzianych do zwolnienia, 

zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku 

procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw w okresie 6 

miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. 

6. Celem głównym projektu jest podjęcie pracy lub kontynuowanie zatrudnienia przez min. 41 (22 

K,19 M) osób z grupy docelowej, którą stanowią 82 (44 K,38 M) osoby fizyczne zwolnione lub 

zagrożone zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika w wyniku w wyniku procesów 

restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw, które uczą się, pracują 

lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie wielkopolskim, poprzez 

realizację dwóch ścieżek wsparcia zakładających: 

a. Ścieżka A - nabycie kompetencji z zakresu zakładania i prowadzenia działalności 

gospodarczej przez min. 90% spośród 32 (17 K,15 M) osób w ramach ścieżki „dotacyjnej” 

oraz założenie przez 25 (13 K, 12 M) z nich działalności gospodarczych i prowadzenie ich 

przez min. 12 miesięcy. Wśród utworzonych nowych miejsc pracy min. 15% będzie w 

branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym lub 

branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) 

b. Ścieżka B - nabycie lub uzupełnienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych przez min. 

80% spośród 50 (27 K,23 M) osób w ramach ścieżki „szkoleniowej". 
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7. Regulamin rekrutacji oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych podawane są do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej projektu www.alterego-dis.pl oraz dostępne w Biurze 

Projektu. 

§ 2 

Słownik pojęć 

1. Outplacement – zaplanowane, kompleksowe działania, mające na celu skuteczną organizację 

procesu zwolnień poprzez zaprojektowanie i udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom w 

odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, w tym przede wszystkim prowadzące do utrzymania 

lub podjęcia i utrzymania zatrudnienia, a także wsparcie osób odchodzących z rolnictwa,  

2. Projekt – projekt pn. „Nowa droga zawodowa” realizowany przez ALTER EGO Doradztwo i 

Szkolenia Marta Woźniak z siedzibą w Świętochłowicach (41-600), na podstawie umowy o 

dofinansowanie Projektu nr RPWP.06.05.00-30-0020/18-00 w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy,  

Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych.  

3. Beneficjent – ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak, ul. Wiktora Polaka 27/6, 41-600 

Świętochłowice. 

4. Biuro projektu – ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak, ul. Harcerska 8, 64-800 

Chodzież, czynne w dni robocze, w godzinach od 8:00-15:00 oraz Punkt Informacyjny, ul. 

Legionów 12/1, 62-500 Konin, czynne w dni robocze, w godzinach od 8:00-15:00. 

5. Strona internetowa projektu – www.alterego-dis.pl 

6. Kandydat/ka – osoba fizyczna, pracującą/uczącą się/zamieszkującą na terenie województwa 

wielkopolskiego zgodnie z Kodeksem Cywilnym1, zainteresowaną udziałem w projekcie, która 

zamierza wziąć udział w projekcie i złożyła dokumenty aplikacyjne, wskazane w niniejszym 

regulaminie oraz zalicza się do jednej z poniższych grup: 

a) osoba zwolniona, pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn 

niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem 

przystąpienia do projektu i nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej 

działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa 

wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.  

Zwolnienie z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy obejmuje następujące 

przypadki:  

 rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących 

pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania 

z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub 

zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub 

stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 

pracowników, 

 rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości 

pracodawcy jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, 

organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,  

                                                                 
1 Zgodnie z Kodeksem cywilnym Art. 25. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
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 wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci 

pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub 

stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego 

pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i 

płacy, 

 rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 (1) § 1 Kodeksu 

pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika; 

b) pracownik przewidziany do zwolnienia – pracownik, który znajduje się w okresie 

wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących 

pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze 

nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego; i nie posiada 

jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w 

wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest 

jednocześnie osobą samozatrudnioną, 

c) pracownik zagrożony zwolnieniem – pracownik zatrudniony u pracodawcy, który 

w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu 

dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych 

zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 

pracowników (Dz. U. z 2016 r., poz. 1474, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917, z późn. zm.), 

w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn 

u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji 

stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub 

technologicznych. Pracownik ten nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej 

działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa 

wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.  

7. Uczestnik/czka Projektu (dalej: UP) – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zgodnie z 

zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, która przystąpiła do min. 1 formy wsparcia 

przewidzianej w projekcie.  

8. Dzień przystąpienia do projektu – data przystąpienia do pierwszej formy wsparcia, tj. 

indywidualne doradztwo zawodowe; 

9. Osoba o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 

włącznie tj. osoba posiadającą wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne (dotyczy osób, które 

ukończyły Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum 

ogólnokształcące, Technikum uzupełniające lub Zasadniczą szkołę zawodową). Definicja 

poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

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

2020. 

10. Osoba z niepełnosprawnością – za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby w świetle 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm), a także osoby 
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z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.) tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem 

lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. Potwierdzeniem statusu osoby z 

niepełnosprawnością jest w szczególności: 

 Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym, znacznym, 

 Orzeczenie o niepełnosprawności wydane w stosunku do osób, które nie ukończyły 

16 roku życia, 

 Orzeczenie o niezdolności do pracy, 

 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj 

niepełnosprawności, 

 Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim,  

 Inne równoważne orzeczenie (KRUS, służby mundurowe, itp.) 

 W przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi dokument potwierdzający stan 

zdrowia, wydany przez lekarza np. orzeczenie o stanie zdrowia. 

11. Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z 

krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami 

bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej 

ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów 

stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu 

macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie 

pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi. 

12. Osoby długotrwale bezrobotne – w przypadku osób poniżej 25 roku życia – są to osoby 

bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, a w przypadku osób powyżej 25 roku 

życia – nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (wiek uczestników jest określany na 

podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie). 

13. Osoba powyżej 50 roku życia – osoba, która na dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego ma 

ukończony 50 rok życia lub więcej. 

14. Komisja rekrutacyjna – organ dokonujący kwalifikacji Uczestników/czek do Projektu. 

15. Podstawowe wsparcie doradczo - szkoleniowe – oznacza wsparcie indywidualne i grupowe, 

umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia 

działalności gospodarczej. Wsparcie udzielane do dnia zarejestrowania przez Uczestnika Projektu 

działalności gospodarczej i nie jest objęte regułami dotyczącymi pomocy publicznej. 

16. Dotacja bezzwrotna na rozpoczęcie działalności gospodarczej – bezzwrotna pomoc finansowa, 

udzielana uczestnikowi projektu na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie 

jednorazowego wsparcia kapitałowego w wysokości 24 500,00 zł netto na osobę. Maksymalna 

kwota wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej nie przekracza 6-

krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1065, z późn. zm.) obowiązującego w dniu przyznania wsparcia. 
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17. Wsparcie pomostowe finansowe – bezzwrotna pomoc kapitałowa udzielana Uczestnikowi/ 

Przedsiębiorcy wypłacana miesięcznie w kwocie 1850,00 zł netto, nie większej niż równowartość 

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

wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez 

okres średnio 10 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (nie mniej 

niż 6 miesięcy i nie więcej niż 12 miesięcy).  

18. Specjalistyczne wsparcie doradcze – indywidualne usługi doradcze o charakterze 

specjalistycznym udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności 

gospodarczej (pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego wspomagająca rozwój 

działalności gospodarczej). 

19. Komisja Oceny Wniosków (KOW) – Komisja powoływana przez Beneficjenta (Projektodawcę) w 

celu oceny merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej na prowadzenie 

działalności gospodarczej oraz podstawowego wsparcia pomostowego. 

20. Pomoc de minimis – w ramach Działania 6.5 WRPO pomoc de minimis dotyczy przyznania 

Uczestnikowi Projektu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia 

pomostowego w okresie od 6 miesięcy do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności 

gospodarczej (w tym finansowego wsparcia pomostowego oraz doradztwa indywidualnego). 

Wsparcie szkoleniowo-doradcze udzielane Uczestnikowi projektu do momentu rozpoczęcia przez 

niego działalności gospodarczej nie stanowi pomocy de minimis. Pomoc de minimis udzielana 

będzie na podstawie 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) wydanego w oparciu o: 

 art. 18, 31, 32, 33 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu (Dz.U. UE L 187 z 26.06.2014),  

 rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. UE L 352 

 24.12.2013), 

 art. 3 rozp. 1407/2013 - Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo 

członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie 

trzech lat podatkowych. Dla firm z sektora drogowego transportu towarów maksymalna 

kwota dofinansowania ograniczona została do 100 tys. EUR. 

 

Podatnik musi prowadzić rodzaj działalności, który nie jest wykluczony z otrzymywania tego typu 

pomocy. Przedsiębiorstwo podatnika  nie może znajdować się w trudnej sytuacji 

ekonomicznej (przez trudną sytuację rozumie się przedsiębiorstwo, które bez otrzymania dotacji 

prawdopodobnie zbankrutuje). Warunek ten nie obowiązuje jednak firmy działającej krócej niż 

trzy lata. 

Pomoc de minimis nie może być udzielona przedsiębiorstwom, które: 

a. prowadzą działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objęci rozporządzeniem 

Rady (WE) nr 104/2000, 
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b. zajmują się produkcją podstawową produktów rolnych, wymienionych w Załączniku I do 

Traktatu Wspólnoty Europejskiej; 

c. prowadzą działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów 

rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej, w 

następujących przypadkach: 

 kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów 

nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez 

przedsiębiorstwa objęte pomocą; 

 kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości 

producentom podstawowym. 

 

Ponadto pomoc de minimis nie może być: 

 przyznawana na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw 

członkowskich, tzn. bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, 

tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi 

związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej; 

 uwarunkowana pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do 

towarów sprowadzanych z zagranicy. 

 wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego 

towarów przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność zarobkową w zakresie 

transportu drogowego towarów. 

21. Procesy restrukturyzacyjne, adaptacyjne i modernizacyjne u Pracodawcy – to m.in.: zmiana 

profilu działalności przedsiębiorstwa (np. poprzez zmianę branży, w której pracodawca działa), 

rozpoczęcie prowadzenia działalności eksportowej, zasadnicze zmiany w strukturze 

organizacyjnej, proces prywatyzacji, outsourcing znaczącej części dotychczasowej działalności, 

dokonanie zwolnień grupowych pracowników. 

22. Subsydiowane zatrudnienie - forma pomocy finansowej dla pracodawcy stanowiąca zachętę do 

zatrudnienia, zakładającą redukcję kosztów ponoszonych przez niego na zatrudnienie 

pracowników zgodnie z art. 32 i 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 

art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, ze zm.) oraz zgodnie z 

rozporządzeniem 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, str. 1). 

23. Kwalifikacje – określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji poza formalnej lub poprzez 

uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których 

osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję 

uprawnioną do certyfikowania. 

24. Kompetencje – wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/kształcenia. Opis kompetencji zawiera 

jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie 

kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz 
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kryteria i metody ich weryfikacji. Fakt nabycia kompetencji jest weryfikowany w ramach 4 

etapów: Zakres, Wzorzec, Ocena, Porównanie. 

 

§ 3 

Informacje dotyczące uczestników projektu oraz warunki uczestnictwa 

1. Projekt pn. „Nowa droga zawodowa” zakłada udział 82 osób fizycznych, w tym 44 kobiet i 38 

mężczyzn, uczących się/pracujących/zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie 

województwa wielkopolskiego,  zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych 

zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w wyniku procesów 

restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw, w tym: 

 min. 32 osoby (17 kobiet, 15 mężczyzn) zwolnione lub przewidziane do zwolnienia, w tym 

min. 16 osób bezrobotnych (9 kobiet i 7 mężczyzn), które utraciły pracę z przyczyn 

niedotyczących pracownika w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i 

modernizacyjnych przedsiębiorstw (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem 

przystąpienia do projektu),  

 min. 2 osoby z niepełnosprawnościami (1 kobieta i 1 mężczyzna), 

 min. 5 osób w wieku 50 lat lub więcej (3 kobiety i 2 mężczyzn), 

 min. 20 osób o niskich kwalifikacjach (11 kobiet i 9 mężczyzn) - wykształcenie 

maksymalnie ISCED3. 

 

§ 4 

Wyłączenia z uczestnictwa w projekcie 

1. Ze wsparcia udzielanego w ramach projektu (w ramach ścieżki A – wsparcie dotacyjne) wyłączone 

są osoby:  

a) które są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów 

w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, 

b) które łączy lub łączył z Beneficjentem lub pracownikiem Beneficjenta uczestniczącym w 

procesie rekrutacji i oceny biznesplanów związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i 

powinowactwa lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

c) wobec których orzeczono karę zakazu dostępu do środków, o których mowa w ustawie o 

finansach publicznych, 

d) które korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków 

Funduszu Pracy, PFRON, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków 

oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych 

samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej, 

e) które pozostają w stosunku prawnym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości, co do 

bezstronności względem Beneficjenta, Partnera lub Wykonawcy w projekcie lub uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności przebiegu procesu rekrutacji i przyznawania środków 

finansowych na rozwój przedsiębiorczości; przez Wykonawcę rozumie się podmiot 

świadczących wszelkie usługi w ramach realizowanego projektu, 
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f) w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych 

otrzymały pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której  wartość brutto 

łącznie z pomocą, o którą ubiega się dana osoba, przekracza równowartość w złotych kwoty 

200 000 euro, a w przypadku podmiotu, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą 

w sektorze transportu drogowego -równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych 

według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia 

pomocy. 

g) które zalegają w opłacaniu podatków oraz składek ZUS, 

h) które planują otrzymać środki finansowe na założenie działalności gospodarczej, prowadzonej 

wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, 

sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności.  

2. Beneficjent w każdym przypadku weryfikuje, czy nie zachodzą powyższe lub inne przesłanki 

wskazujące na powiązanie kandydata z Beneficjentem/ Wykonawcą. Jeżeli Beneficjent stwierdzi 

występowanie powyższych lub innych przesłanek, dana osoba zostaje wykluczona ze wsparcia 

udzielanego w ramach projektu. 

§ 5 

Zakres wsparcia 

1. Uczestnik projektu może wziąć udział w jednej z zaplanowanych ścieżek wsparcia. 

2. Zakres wsparcia projektu pn.: „Nowa droga zawodowa”: 

 

Ścieżka A 

Wsparcie finansowe na 

założenie własnej działalności 

gospodarczej 

Ścieżka B 

Wsparcie szkoleniowe 

Indywidualne doradztwo zawodowe (obejmuje wszystkich UP – 82 osoby) 

Ścieżka A – w wymiarze 1 godzina/osoba (rekrutacja) + 3 godziny/osoba 

Ścieżka B – w wymiarze 4 godziny/osoba 

Poradnictwo psychologiczne (zaplanowane dla 40 UP) – w wymiarze 5 godzin/osoba 

Wsparcie szkoleniowe przygotowujące do założenia 

działalności gospodarczej (32 UP) 

(w wymiarze 56 godzin/grupa) 

Szkolenia zawodowe (50 UP) 

(w wymiarze średnio 100 godzin/osoba) 

Indywidualne wsparcie doradcze (32 UP) 

(w wymiarze 5 godzin/osoba) 

Pośrednictwo pracy (50 UP) 

(w wymiarze 6 godzin/osoba) 

Wsparcie  finansowe  na  założenie  własnej 

działalności gospodarczej (25 UP) 

 

 

Subsydiowane zatrudnienie (10 UP) 
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Wsparcie pomostowe finansowe (25 UP)  

 

 

Wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług 

doradczych o charakterze specjalistycznym (25 UP) 

Pośrednictwo pracy (7 UP) 

(w wymiarze 6 godzin/osoba) 
 

 

3. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest skierowane w 

pierwszej kolejności do2: 

 osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem 

do projektu, 

 pracowników, którzy znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku 

służbowego. 

 

II. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW 

 

§ 1 

Procedura rekrutacji dla kandydatów do otrzymania wsparcia finansowego 

Ścieżka A (dotacyjna) 

 

1. Nabór Uczestników projektu odbywa się każdorazowo przed planowanym etapem 

szkoleniowo-doradczym, bądź w sposób ciągły. 

2. Rekrutacja prowadzona jest przez Komisję rekrutacyjną, powoływaną przez Beneficjenta, w 

składzie:  

a. Elwira Bowers 

b. Mateusz Król 

c. Grzegorz Bednarek 

d. Elżbieta Nowak 

e. Aldona Sikora-Tyma 

f. Marta Woźniak 

3. Rekrutacja prowadzona jest w terminie od 04.11.2019 r. do 25.11.2019 r. lub do momentu 

wpłynięcia 40 zgłoszeń. 

4. Termin podany w pkt. 3 umieszczany jest na stronie internetowej www.alterego-dis.pl 

5. Wstępne formularze rekrutacyjne (Ścieżka A) złożone poza terminem rekrutacji, podanym na 

stronie internetowej, nie podlegają ocenie w procesie rekrutacji. 

                                                                 
2 Zaznacza się, iż wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej może otrzymać wyłącznie osoba bezrobotna lub znajdująca się 

w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego. 
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6. Informacje o wszystkich etapach realizacji projektu umieszczane są na bieżąco na stronie 

internetowej. 

7. W przypadku niewyłonienia spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby Uczestników 

projektu lub w przypadku dużej liczby złożonych Wstępnych formularzy rekrutacyjnych termin 

rekrutacji i oceny może zostać zmieniony. Informacja o zmianie terminu, przedłużeniu lub 

zakończeniu rekrutacji jest umieszczana na stronie internetowej www.alterego-dis.pl 

8. Rekrutacja do projektu odbywa się dwuetapowo: 

a. I etap: ocena formalna Wstępnego formularza rekrutacyjnego (Ścieżka A) oraz ocena 

merytoryczna Wstępnego formularza rekrutacyjnego (Ścieżka A) pod kątem 

planowanej działalności gospodarczej, prowadzona przez Komisję rekrutacyjną 

w postaci 2 ekspertów w zakresie przedsiębiorczości. 

b. II etap: weryfikacja predyspozycji (w tym np. osobowościowych, poziom motywacji, 

samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania 

i analitycznego myślenia, sumienność) do samodzielnego założenia i prowadzenia 

działalności gospodarczej, przeprowadzana przez doradcę zawodowego3. 

9. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają w biurze projektu: ul. Harcerska 8, 64-

800 Chodzież, lub w punkcie informacyjnym: ul. Legionów 12/1, 62-500 Konin, nr tel. 531 858 

658, 512 039 734, e-mail: biuro@alterego-dis.pl w określonym terminie, wypełniony i 

podpisany Wstępny formularz rekrutacyjny. 

10. Wstępny formularz rekrutacyjny dostępny jest na stronie internetowej www.alterego-dis.pl 

oraz w biurze projektu: ul. Harcerska 8, 64-800 Chodzież oraz w punkcie informacyjnym, ul. 

Legionów 12/1, 62-500 Konin, czynne w dni robocze, w godzinach od 8:00-15:00. 

11. Wstępny formularz rekrutacyjny składany jest za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub 

dostarczany jest osobiście do biura projektu Beneficjenta lub punktu informacyjnego, od 

poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00. Za dzień złożenia Formularza 

rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony u Beneficjenta. 

12. W przypadku osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych kandydat otrzymuje 

poświadczenie wpływu opatrzone datą przyjęcia. Dokumenty nie podlegają rozpatrzeniu, gdy 

zostaną złożone przed ogłoszonym terminem rekrutacji bądź po zamknięciu rekrutacji. 

13. Wstępny formularz rekrutacyjny składa się z części formalnej (I, II, IV) dotyczącej kryteriów 

przynależności do grupy docelowej oraz części (III) dotyczącej opisu planowanej działalności 

gospodarczej. 

14. Złożone Formularze są weryfikowane i ocenione przez Komisję rekrutacyjną, za pomocą Karty 

oceny formularza rekrutacyjnego (Ścieżka A). 

15. Informacja o zmianie terminu, przedłużeniu lub zakończeniu rekrutacji jest umieszczana na 

stronie internetowej www.alterego-dis.pl 

16. Złożone Formularze rekrutacyjne są weryfikowane i ocenione przez Komisję rekrutacyjną, za 

pomocą Karty oceny formularza rekrutacyjnego. 

                                                                 
3 Już w momencie kwalifikowania uczestnika do projektu i wyboru odpowiedniej formy wsparcia należy dostosować zakres doradztwa. 

Rozmowa z doradcą zawodowym celem weryfikacji predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia działalności gospodarczej jest 
obowiązkowym elementem rekrutacji do projektu zakładającym wsparcie z zakresu przedsiębiorczości. 

mailto:biuro@alterego-dis.pl
http://www.alterego-dis.pl/
http://www.alterego-dis.pl/
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17. W pierwszej kolejności przeprowadzana jest ocena formalna Formularza. Za niespełnienie 

kryteriów formalnych skutkujące odrzuceniem Formularza i pozostawieniem go bez oceny, 

uważa się: niepodpisanie wymaganych oświadczeń i nieuzupełnienie danych pozwalających na 

ocenę przynależności kandydata do grupy docelowej. Istnieje możliwość jednorazowego 

uzupełnienia błędów formalnych w Formularzu. O konieczności i sposobie uzupełnienia w nim 

błędów formalnych Beneficjent powiadamia kandydata, niezwłocznie po ich wykryciu. 

Jednocześnie jeżeli na etapie oceny Formularza stwierdzi się, iż osoba nie przynależy do grupy 

docelowej projektu nie podlega dalszej ocenie. Do oceny merytorycznej zostają przekazane 

wyłączenie Formularze poprawne pod względem formalnym. 

18. Część Formularza „Krótki opis planowanej działalności gospodarczej” (III) jest oceniana w skali 

punkowej (0-60 pkt.) z możliwością przyznania wartości punktowych poszczególnym częściom 

ocen: 

a. sektor, branża - należy wskazać, czy planowana działalność gospodarcza prowadzona 

będzie w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale 

rozwojowym lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart 

specialisation) – 0-15 pkt.; 

b. posiadane zasoby tj. kwalifikacje i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności 

gospodarczej – 0-10 pkt.; 

c. planowany koszt przedsięwzięcia – 0-10 pkt.; 

d. charakterystyka potencjalnych klientów/odbiorców/kontrahentów – 0-10 pkt.; 

e. charakterystyka konkurencji – 0-5 pkt.; 

f. stopień przygotowania inwestycji do realizacji – 0-5 pkt.; 

g. posiadane wykształcenie/doświadczenie do prowadzenia działalności gospodarczej –    

0-5 pkt. 

19. Ocena Krótkiego opisu planowanej działalności gospodarczej następuje wyłącznie w przypadku 

gdy kandydat spełni kryterium przynależności do grupy docelowej projektu. Ocena jest 

przeprowadzona przez 2 ekspertów z zakresu przedsiębiorczości. 

20. Ostateczną ocenę Formularza stanowi: średnia arytmetyczna z ocen dokonanych przez dwóch 

ekspertów oceniających pkt III. W przypadku wystąpienia skrajnych rozbieżności w ocenach 2 

ekspertów oceniających, np. 0 – najniższa punktacja i 10 – najwyższa punktacja, 

w poszczególnych częściach oceny, decyzję o wysokości przyznanych punktów w tych częściach 

podejmuje Kierownik Projektu. 

21. Na podstawie dokonanych ocen Formularzy I etapu rekrutacji układana jest lista kandydatów, 

którzy złożyli Wstępne formularze rekrutacyjne, uszeregowana w kolejności malejącej liczby 

uzyskanych punktów. Lista sporządzana jest przez kierownika projektu, a zatwierdzana przez 

Beneficjenta. 

22. Na podstawie listy sporządzonej z I etapu rekrutacji Beneficjent zaprasza na II etap, tj. 

konsultację z doradcą zawodowym. 

23. Etap II rekrutacji polega na przeprowadzeniu przez doradcę zawodowego analizy predyspozycji 

kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Doradca za 

pomocą dostępnych narzędzi (testy, rozmowa itd.) przeprowadza analizę predyspozycji, na 

podstawie której przyznaje ocenę punktową w przedziale 0-40 pkt. Kryteria oceny i wagi 
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punktowe przypisane poszczególnym częściom analizy predyspozycji ustala prowadzący analizę 

po uzyskaniu akceptacji Beneficjenta. Dokonujący analizy predyspozycji sporządza pisemne 

uzasadnienie swojej oceny. Przyznana za tę część ocena punktowa jest doliczana do liczby 

punktów otrzymanych w wyniku I etapu rekrutacji, a ich suma stanowi końcową ocenę 

otrzymaną w wyniku rekrutacji. 

24. Następnie Kierownik Projektu dokonuje podsumowania punktów otrzymanych przez 

kandydatów na I i II etapie rekrutacji i sporządza listę osób, które wzięły udział w rekrutacji, 

a kolejność na niej ustalana jest wg. malejącej liczby punktów otrzymanych na I i II etapie 

rekrutacji oraz za spełnienie kryteriów dodatkowych: 

 Osoby z niepełnosprawnościami – 5 pkt., 

 Osoby w wieku 50 lat i więcej – 5 pkt., 

 Osoby o niskich kwalifikacjach – 5 pkt. 

Na podstawie powyższej listy tworzona jest również wstępna lista osób zakwalifikowanych do 

projektu – znajdują się na niej 32 osoby, które otrzymały największą liczbę punktów na I i II 

etapie rekrutacji oraz za uzyskanie punktów dodatkowych. Punkty dodatkowe za przynależność 

do poniższych grup przyznawane są wyłącznie w przypadku uzyskania min. 60% punktów z 

oceny merytorycznej. 

25. W przypadku uzyskania przez kandydatów do projektu takiej samej liczby punktów o wyższej 

pozycji na liście decyduje wyższa liczba punktów za poniższe części oceny Wstępnego 

formularza zgłoszeniowego: 

a) sektor, branża, 

b) posiadane zasoby tj. kwalifikacje i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności 

gospodarczej, 

c) planowany koszt przedsięwzięcia. 

26. W przypadku uzyskania przez kandydatów do projektu takiej samej liczby punktów we 

wszystkich częściach oceny Wstępnego formularza zgłoszeniowego o wyższej pozycji na liście 

decyduje kolejność zgłoszeń.  

27. Do projektu zakwalifikowani zostają wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 60% 

punktów możliwych do zdobycia na obu etapach rekrutacji (tj. 60% pkt. z I etapu – bez pkt. 

dodatkowych i min. 60% z II etapu). 

28. Wszyscy kandydaci, którzy wzięli udział w rekrutacji, powiadamiani są o wynikach rekrutacji, w 

terminie 5 dni od zakończenia procedury rekrutacji. Zanonimizowana, zgodnie z ustawą z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, lista kandydatów podawana jest do 

wiadomości na stronie internetowej oraz w biurze projektu. 

 

§ 2 

Procedura rekrutacji dla kandydatów do otrzymania wsparcia służącego aktywizacji zawodowej 

Ścieżka B (szkoleniowa) 

 

1. Rekrutacja przeprowadzona będzie w sposób otwarty od 04.11.2019 r. do wyczerpania limitu 

miejsc, zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości płci, dostępności dla osób z 
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niepełnosprawnościami oraz zasadą niedyskryminacji. Termin naboru Wstępnych formularzy 

rekrutacyjnych (Ścieżka B) zostanie wskazany za pośrednictwem strony internetowej projektu.  

2. Nabór obejmuje następujące elementy: 

a. Złożenie w formie pisemnej Wstępnego formularza rekrutacyjnego (Ścieżka B) wraz 

załącznikami (dostępny w siedzibie biura projektu, punkcie informacyjnym i na stronie 

internetowej www.alterego-dis.pl), 

b. Weryfikację formalno-merytoryczną (możliwość uzupełnienia złożonych dokumentów  

w terminie 5 dni roboczych) – na podstawie Karty Kwalifikowalności Kandydata/tki, która 

będzie obejmować m.in. spełnienie kryteriów dostępu, tj. kryteriów obowiązkowych dla 

wszystkich uczestników projektu: 

 osoby fizyczne zwolnione, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem 

z przyczyn niedotyczących pracownika w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, 

adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw (weryfikacja na podstawie 

zaświadczenia pracodawcy/świadectwa pracy) 

 zamieszkiwanie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Województwa 

Wielkopolskiego (weryfikacja na podstawie danych ujętych w formularzu zgłoszeniowym), 

oraz kryteriów premiujących, tj. nieobowiązkowych: 

 osoba z niepełnosprawnościami – (weryfikacja na podstawie orzeczenia 

o niepełnosprawności lub dokumentu potwierdzającego stan zdrowia) + 5 pkt., 

 osoba w wieku 50 lat i więcej (weryfikacja na podstawie danych ujętych w formularzu 

zgłoszeniowym) + 5 pkt., 

 osoba o niskich kwalifikacjach - do ISCED 3 włącznie (weryfikacja na podstawie danych 

ujętych w formularzu zgłoszeniowym) + 5 pkt. 

3. Na podstawie uzyskanej punktacji utworzona zostanie lista rankingowa oraz lista rezerwowa. Przy 

tworzeniu list Uczestników/czek będą uwzględniane limity ze względu na zaplanowaną liczbę 

Uczestników/czek Projektu oraz ich przynależnościami do grup docelowych. Lista 

Uczestników/czek zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu oraz dostępna będzie w 

Biurze Projektu). 

4. Do projektu przyjętych zostanie 50 osób (27 kobiet i 23 mężczyzn) z największa liczbą punktów              

(z podziałem na poszczególne grupy UP). W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów 

decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. W przypadku nieosiągnięcia zakładanej liczby Uczestników/czek Projektu przeprowadzona zostaną 

zintensyfikowane działania informacyjno-promocyjne np. współpraca z parafiami, 

zintensyfikowana współpraca z lokalnymi NGO. 

6. Termin prowadzenia rekrutacji może ulec wydłużeniu na kolejny miesiąc/e  

w przypadku nie osiągnięcia zakładanej liczby Uczestników/czek Projektu. 

7. Udział Uczestników/czek w projekcie rozpoczyna się z dniem otrzymania pierwszej formy wsparcia 

w ramach Projektu. 

 

http://www.alterego-dis.pl/
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§ 3 

Procedura odwoławcza na etapie rekrutacji dla kandydatów do otrzymania wsparcia finansowego 

Ścieżka A (dotacyjna) 

1. W ramach rekrutacji przewiduje się procedurę odwoławczą, dla kandydatów którzy nie zostali 

skierowani do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym lub którzy nie zgadzają się 

z otrzymaną oceną. 

2. Kandydaci, którzy nie zostali skierowani do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym lub nie 

zgadzają się z otrzymaną oceną, mają prawo wnieść odwołanie od każdego etapu rekrutacji 

(tj. etapu I – oceny formalnej i merytorycznej Wstępnego formularza rekrutacyjnego (Ścieżka 

A) i etapu II – weryfikacji predyspozycji). Każdemu kandydatowi przysługuje prawo złożenia do 

Beneficjenta wniosku (w formie pisemnej) o ponowną ocenę Formularza i/lub o ponowną 

weryfikację predyspozycji przez doradcę zawodowego, w terminie 5 dni roboczych od dnia 

otrzymania przez niego pisemnej informacji o wynikach oceny. Termin na wniesienie 

odwołania liczony jest od dnia otrzymania przez kandydata ww. informacji. 

3. Odwołanie od oceny należy składać za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, pocztą 

elektroniczną na adres: biuro@alterego-dis.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu: ul. 

Harcerska 8, 64-800 Chodzież, nr tel. 531 858 658, 512 039 734, od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 8.00 do 15.00. Za dzień złożenia odwołania uznaje się dzień, w którym zostało 

ono złożone u Beneficjenta. Odwołanie dostarczone drogą elektroniczną (fax/email) musi 

zostać uzupełnione o wersję papierową, w terminie 2 dni roboczych od wpływu wersji 

elektronicznej. 

4. Każdy z kandydatów otrzymuje od Beneficjenta uzasadnienie oceny Formularza (w postaci 

Karty oceny formularza rekrutacyjnego) oraz oceny doradcy zawodowego. Wnosząc odwołanie 

od oceny Komisji rekrutacyjnej kandydat powinien powołać się na konkretne zapisy zawarte 

w ww. uzasadnieniach, z którymi się nie zgadza. 

5. Każdy kandydat może uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących oceny jego Formularza. 

W tym celu powinien skontaktować się z Kierownikiem Projektu – Aldoną Sikora-Tyma, nr tel. 

531 858 658, 512 039 734. 

6. Procedura rozpatrywania odwołania wstrzymuje rozpoczęcie etapu szkoleniowo– doradczego, 

a jej wyniki mogą wpłynąć na ostateczną wersję Listy osób zakwalifikowanych do etapu 

szkoleniowo – doradczego. 

7. Komisja rekrutacyjna rozpatruje odwołanie wniesione przez kandydata w terminie do 5 dni 

roboczych od dnia jego złożenia. Procedura rozpatrywania odwołania polega na: 

a. ponownej ocenie formalnej Wstępnego formularza rekrutacyjnego (część I , II, IV), jeżeli 

kandydat odwołuje się od oceny formalnej; 

b. ponownej ocenie Formularza (części III) przez Komisję rekrutacyjną (oceny merytorycznej 

Formularza dokonują dwie osoby, pod warunkiem, że nie uczestniczyła w pierwszej ocenie); 

c. ponownym przeprowadzeniu przez doradcę zawodowego analizy predyspozycji kandydata 

do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. 

8. Beneficjent, w terminie 5 dni roboczych od zakończenia procedury odwoławczej, ma 

obowiązek pisemnego poinformowania kandydatów o jej wynikach. Ocena wynikająca 
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z procedury odwoławczej jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługują żadne 

środki odwoławcze. 

9. Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań kandydatów następuje aktualizacja listy kandydatów, 

którzy wzięli udział w rekrutacji, w oparciu o wyniki procedury odwoławczej, i na jej podstawie 

sporządzana jest ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo–

doradczym. 

10. Wybór Uczestników do projektu dokonywany jest wg malejącej liczby punktów w ramach liczby 

dostępnych miejsc w projekcie. Do etapu szkoleniowo-doradczego wybrane zostają 32 osoby 

zajmujące najwyższe miejsca na liście. 

11. Następnie sporządzany jest protokół dokumentujący procedurę rekrutacji. 

12. Jeżeli żadne odwołanie nie jest rozpatrzone pozytywnie to ostateczna lista osób 

zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym nie zmienia się w stosunku 

do wstępnej listy określonej w części II Rekrutacja Uczestników § 1 pkt. 24. 

 

§ 4 

Procedura odwoławcza na etapie rekrutacji dla kandydatów do otrzymania wsparcia służącego 

aktywizacji zawodowej 

Ścieżka B (szkoleniowa) 

1. Każdy kandydat może uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących oceny jego Wstępnego 

formularza rekrutacyjnego (Ścieżka B) w terminie 3 dni od dnia opublikowania Listy rankingowej 

osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. 

2. W ramach rekrutacji przewiduje się procedurę odwoławczą dla kandydatów, którzy nie zgadzają 

się z otrzymaną liczbą punktów za przynależność do grup wymienionych w § 2, pkt. 2b. 

3. Każdemu kandydatowi przysługuje prawo złożenia do Beneficjenta wniosku (w formie pisemnej) 

o ponowną ocenę Wstępnego formularza rekrutacyjnego (Ścieżka B) w terminie 5 dni roboczych 

od dnia dostępu do informacji o wynikach oceny. 

4. Odwołanie od oceny należy składać za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, pocztą lub 

dostarczyć osobiście do biura Projektu. Za dzień złożenia odwołania uznaje się dzień, w którym 

zostało ono złożone u Beneficjenta. Odwołanie dostarczone drogą elektroniczną musi zostać 

uzupełnione o wersję papierową, w terminie 2 dni od wpływu wersji elektronicznej. 

5. Wniesione przez kandydata odwołanie będzie rozpatrzone w terminie do 5 dni roboczych od dnia 

jego złożenia. 

6. Beneficjent, w terminie 5 dni roboczych od zakończenia procedury odwoławczej, ma obowiązek 

pisemnego poinformowania kandydatów o jej wynikach. Ocena wynikająca z procedury 

odwoławczej jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługują żadne środki odwoławcze. 

7. Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań następuje aktualizacja Listy rankingowej osób 

zakwalifikowanych do udziału w projekcie w oparciu o wyniki procedury odwoławczej oraz Lista 

rezerwowa osób, które z powodu braku miejsc nie kwalifikują się do udziału w projekcie i mają 

one pierwszeństwo w przypadku rezygnacji którejkolwiek z osób znajdujących się na liście osób 

zakwalifikowanych do udziału w projekcie. 
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§ 5 

Ogłoszenie wyników rekrutacji 

Ścieżka A (dotacyjna) 

1. Beneficjent w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia danego etapu rekrutacji, w tym 

procedury odwoławczej, zatwierdza ostateczną Listę osób zakwalifikowanych do udziału w etapie 

szkoleniowo – doradczym oraz Listę rezerwową. Na liście rezerwowej umieszczane są osoby, 

które z powodu braku miejsc nie kwalifikują się do udziału w projekcie i mają one pierwszeństwo, 

w przypadku rezygnacji którejkolwiek z osób znajdujących się na Liście osób zakwalifikowanych, 

do udziału w projekcie. 

2. Każda z osób jest pisemnie informowana o umieszczeniu jej na Liście osób zakwalifikowanych do 

udziału w etapie szkoleniowo – doradczym lub Liście rezerwowej. 

3. Zanonimizowane listy zamieszczane są na stronie internetowej projektu www.alterego-dis.pl oraz 

w Biurze projektu. 

§ 6 

Ogłoszenie wyników rekrutacji 

Ścieżka B (szkoleniowa) 

4. Beneficjent w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia rekrutacji, w tym procedury 

odwoławczej, zatwierdza ostateczną Listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz 

Listę rezerwową. Na liście rezerwowej umieszczane są osoby, które z powodu braku miejsc nie 

kwalifikują się do udziału w projekcie i mają one pierwszeństwo, w przypadku rezygnacji 

którejkolwiek z osób znajdujących się na Liście osób zakwalifikowanych, do udziału w projekcie. 

5. Każda z osób jest pisemnie informowana o umieszczeniu jej na Liście osób zakwalifikowanych do 

udziału w etapie szkoleniowo – doradczym lub Liście rezerwowej. 

6. Zanonimizowane listy zamieszczane są na stronie internetowej projektu www.alterego-dis.pl oraz 

w Biurze projektu. 

 

III. UDZIAŁ W PROJEKCIE  

§ 1 

Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania oraz 

poradnictwo psychologiczne (Ścieżka A i B) 

1. Doradztwem zawodowym objęte zostaną 82 osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie. 

2. W ramach ścieżki A w doradztwie zawodowym wezmą udział 32 osoby w wymiarze 

3 godziny/osoba (1 godzina = 60 minut).  

3. W ramach ścieżki B w doradztwie zawodowym weźmie udział 50 osób w wymiarze 

4 godziny/osoba (1 godzina = 60 minut). 

4. Identyfikacja obejmie diagnozę możliwości zawodowych oraz potrzeb szkoleniowych każdego 

Uczestnika i pomoże dopasować poszczególne formy wsparcia do ich aktualnego stanu wiedzy, 

doświadczenia, zdolności, przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu. Efektem etapu 

identyfikacji potrzeb będzie opracowanie wraz z Uczestnikiem Indywidualnego Planu Działania 

(IPD) zawierającego działania dostosowane do sytuacji osobistej Uczestnika. Każdy z Uczestników 

otrzyma więc ofertę wsparcia obejmującą formy pomocy zidentyfikowane jako niezbędne do 
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poprawy jego sytuacji na rynku pracy i utrzymania/uzyskania zatrudnienia (w tym 

samozatrudnienia). 

5. Poradnictwem psychologicznym objętych zostanie 40 Uczestników ze ścieżki A i B, którzy 

najbardziej odczuwają negatywne skutki zwolnienia bądź zagrożenia zwolnieniem tj. lęk, stres 

i frustrację, będące przeszkodą w rozpoczęciu konstruktywnej pracy nad sobą i poszukiwaniu 

nowego zatrudnienia. Wsparcie zaplanowano w wymiarze 5 godzin/osoba (1 godzina = 60 minut). 

 

§ 2 

Szkolenia zawodowe  

(Ścieżka B) 

1. Szkoleniami objętych zostanie 50 osób w ramach ścieżki B w wymiarze średnio 100 godzin 

dydaktycznych/osoba (1 godzina = 45 minut). Szkolenia będą miały charakter otwarty.  

2. Za udział w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe. 

3. Stypendium szkoleniowe przysługuje niepracującym Uczestnikom projektu. Osoby pozostające 

bez zatrudnienia, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, zobowiązane są 

powiadomić PUP o udziale w kursie realizowanym w ramach projektu. 

4. Warunki otrzymania stypendium szkoleniowego: 

a. Poprawne i kompletne wypełnienie oświadczenia zawierającego dane potrzebne do obliczenia 

wartości stypendium szkoleniowego. 

b. Zakończenie udziału we wsparciu z zachowaniem min. 80% frekwencji na zajęciach. 

c. Wysokość stypendium miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny wymiar godzin 

szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin 

szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z tym, że 

stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 

1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 Nr 69, poz. 415, 

z późn. zm.). 

d. Od stypendium potrącane są pochodne zgodnie z prawodawstwem polskim. 

e. Wysokość stypendium będzie obliczona na podstawie prowadzonej na zajęciach listy 

obecności. 

f. Stypendium przysługuje wyłącznie za godziny, na których obecny był Uczestnik projektu 

z zastrzeżeniem ust. 4 pkt. b. 

5. Sposób i termin przekazania środków: 

a. Przekazanie środków następuje w terminie do 20 dni roboczych od dnia zakończenia udziału 

w szkoleniu zawodowym, pod warunkiem zachowania 80% frekwencji. 

b. Warunkiem wypłaty jest dostępność środków na rachunku bankowym projektu. 

c. W przypadku niedostarczenia przez uczestnika wszystkich informacji niezbędnych do 

prawidłowego rozliczenia stypendium szkoleniowego lub niespełnienia innych warunków 

niniejszego Regulaminu, wypłata stypendium zostanie wstrzymana do czasu wyjaśnienia, 

pomniejszona lub niewypłacona. 
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§ 3 

Pośrednictwo pracy  

(Ścieżka A i B) 

7. Pośrednictwem pracy objętych zostanie 50 osób w ramach ścieżki B oraz 7 osób w ramach ścieżki 

A w wymiarze 6 godzin/osoba (1 godzina = 60 minut).  

8. Do odbycia pośrednictwa pracy w ramach ścieżki A zostaną skierowane osoby, które nie otrzymają 

wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

9. Pośrednictwo pracy stanowi finalny,  zarazem kluczowy element wsparcia, pozwalający uzyskać 

UP zatrudnienie. Pośrednik pracy będzie towarzyszył w kluczowym etapie ich udziału w projekcie, 

poprzez wyposażenie UP w umiejętność sprawnego poruszania się po rynku pracy i przygotowaniu 

do udziału w procesach rekrutacyjnych (pomoc w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych, 

symulacja rozmów kwalifikacyjnych), będzie prezentował UP oferty pracy adekwatne do ich 

kwalifikacji i doświadczenia (min. 3 oferty/osoba) oraz inicjował kontakty UP z pracodawcami. 
 

§ 4 

Subsydiowane zatrudnienie 

(Ścieżka B) 

1. Dla 10 osób biorących udział w projekcie w ramach ścieżki B zaplanowano realizację 

subsydiowanego zatrudnienia na okres 6 miesięcy. 

2. Subsydiowane zatrudnienie umożliwi UP, którzy ze względu na swoją sytuacje zawodową i/lub 

ograniczenia rynku pracy mają problem ze znalezieniem pracy, podjęciem zatrudnienia przez 

sfinansowanie pracodawcom kosztów wynagrodzenia brutto UP wraz z obowiązującymi 

składkami na ubezpieczenia społeczne (koszt całkowity pracodawcy – 4000 zł/mc/UP). 

3. Wsparcie będzie realizowane zgodnie z Rozporządzeniem MIiR z dnia 2.07.2015 ws. Udzielania 

pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z 

EFS na lata 2014-2020.  

4. Warunkiem subsydiowanego zatrudnienia u danego pracodawcy jest to, że utworzone miejsce 

pracy stanowi wzrost netto liczby pracowników u danego przedsiębiorcy w porównaniu ze 

średnią z ostatnich 12 miesięcy, a w przypadku gdy utworzone miejsce pracy nie stanowi wzrostu 

netto liczby pracowników zatrudnionych u danego przedsiębiorcy, utworzone miejsce pracy 

zostało zwolnione w następstwie dobrowolnego rozwiązania stosunku pracy, przejścia na rentę z 

tytułu niezdolności do pracy, przejścia na emeryturę z tytułu osiągniecia wieku emerytalnego, 

dobrowolnego zmniejszenia wymiaru czasu pracy lub rozwiązania stosunku pracy z powodu 

naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.  

 

§ 5 

Wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności 

gospodarczej (Ścieżka A) 

1. Dla 32 osób biorących udział w projekcie w ramach ścieżki A zaplanowano udział we wsparciu 

szkoleniowo-doradczym przygotowującym do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.  

2. Zakres wsparcia obejmuje udział w szkoleniach grupowych oraz doradztwie indywidualnym.  

3. Szkolenia grupowe przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej  odbędą 

się w wymiarze 56 godzin/grupa (1 godzina = 45 minut) i obejmować będą następującą tematykę: 
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a) Pierwsze kroki w biznesie (16 godzin): 

 formy organizacyjno-prawne MMŚP,  

 zakładanie działalności gospodarczej,  

 podstawy księgowości,  

 podatki i rozliczenia, w tym ZUS i US, 

 wystawianie faktur; 

b) Prowadzenie firmy na współczesnym rynku (24 godziny):  

 źródła finansowania działalności gospodarczej,  

 marketing i budowanie marki,  

 promocja i reklama,  

 relacje z klientami; 

c) Biznesplan kluczem do sukcesu (16 godzin):  

 rodzaje modeli biznesowych,  

 analiza zasobów,  

 tworzenie strategii i planów. 

4. Uczestnicy wezmą również udział w indywidualnym wsparciu doradczym w wymiarze 

5 godzin/osoba (1 godzina = 60 minut). 

5. Uczestnicy otrzymają indywidualne wsparcie doradcze zakładające m.in.: pomoc w przygotowaniu 

biznesplanu i wniosków o wsparcie pomostowe. Wsparcie odbywać się będzie w postaci 

indywidualnych konsultacji tematycznych oraz indywidualnej pomocy ad hoc będzie zgodne 

z potrzebami danego UP.  

 

§ 6 

Przyznanie wsparcia finansowego w postaci bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności 

(Ścieżka A) 

1. W ramach ścieżki A zaplanowano przyznanie wsparcia finansowego w postaci bezzwrotnych 

dotacji na rozpoczęcie działalności dla 25 osób.  

2. Szczegółowe warunki przyznawania wsparcia finansowego określa Regulamin przyznawania 

środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.  

 

§ 7 

Wsparcie pomostowe – finansowe oraz w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze 

specjalistycznym 

(Ścieżka A) 

1. Dla osób, które otrzymają dotację zostanie przyznane również finansowe wsparcie pomostowe. 

2. Wsparcie wypłacane będzie w transzach miesięcznych przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (średnio przez okres 10 miesięcy, jednak nie 

krócej niż 6 i nie dłużej niż 12 miesięcy). 

3. Ponadto dla Uczestników, którzy otrzymali wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości 

zaplanowano udział w wsparciu pomostowym o charakterze doradczym.  
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4. Wsparcie realizowane będzie w postaci indywidualnych usług doradczych (średnio 

16 godzin/osoba – 1 godzina = 60 minut) i ukierunkowane będzie na rozwiązywanie konkretnych 

problemów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem doradztwa będzie 

opracowanie lub wdrożenie określonych usprawnień i działań (np. wdrożenie nowych metod 

produkcji, rozszerzenie działalności). 

5. Szczegółowe warunki udzielania wsparcia pomostowego określa Regulamin przyznawania 

środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 

 

§ 8 

Zwroty kosztów dojazdu 

1. Refundacja kosztów dojazdu obejmuje dojazd z miejsca zamieszkania do miejsca, gdzie 

realizowana jest dana forma wsparcia oraz z powrotem (o zwrot kosztów dojazdu mogą ubiegać 

się zarówno uczestnicy mieszkający na terenie, gdzie odbywa się realizacja danej formy wsparcia, 

jak również poza nim). 

2. Zwrot dotyczy następujących form wsparcia: 

a) Doradztwo zawodowe (ścieżka A i B) – dla 8 UP; 

b) Poradnictwo psychologiczne (ścieżka A i B) – dla 4 UP; 

c) Szkolenia zawodowe (ścieżka B) – dla 5 UP; 

d) Pośrednictwo pracy (ścieżka A i B) – dla 6 UP; 

e) Wsparcie szkoleniowo – doradcze przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności 

gospodarczej (ścieżka A) – 3 UP; 

3. Warunki otrzymania refundacji kosztów dojazdu: 

a) Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o refundację kosztów dojazdu (wg wzoru 

dostępnego w Biurze projektu oraz punkcie informacyjnym) wraz z odpowiednimi załącznikami, 

tj.: w przypadku ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu środkami publicznej komunikacji 

(autobus, pociąg) - bilety komunikacji publicznej (bilety kolejowe II klasy, bilety autobusowe, 

bilety komunikacji miejskiej, bilety komunikacji podmiejskiej), w przypadku, gdy uczestnik 

dojeżdża własnym środkiem transportu (rozliczone będą koszty dojazdu na zajęcia do 

wysokości kosztów przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej lub prywatnej na 

danej trasie), 

b) Oświadczenie dla potrzeb refundacji dojazdu samochodem osobowym wraz z wymaganymi 

załącznikami, 

c) Informacja przewoźnika (PKP, PKS, MZK, MPK) o cenie biletu na danej trasie. 

4. Sposób i termin przekazywania środków: 

a) Przekazanie środków następuje w terminie do 20 dni roboczych od dnia otrzymania poprawnie 

i kompletnie wypełnionego wniosku o refundację kosztów dojazdu. 

b) Warunkiem wypłaty jest dostępność środków na rachunku bankowym projektu. 

c) W przypadku niedostarczenia przez uczestnika pełnej dokumentacji wymaganej do 

prawidłowego rozliczenia kosztów dojazdu lub niespełnienia innych warunków określonych w 

Regulaminie, wypłata zostanie wstrzymana do czasu wyjaśnienia, pomniejszona lub 

niewypłacona. 
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§8 

Uprawnienia i obowiązki Uczestnika/czki Projektu 

1. Uczestnik/czka projektu jest uprawniony/a do:  

a) nieodpłatnego udziału w Projekcie, 

b) nieodpłatnego udziału w oferowanych w ramach Projektu formach wsparcia,  

c) otrzymania zwrotów kosztów dojazdów na zajęcia zgodnie z odrębnym regulaminem. 

2. Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a do:  

a) uczestnictwa w oferowanym w ramach Projektu wsparciu, wynikającym z opracowanej 

wspólnie ścieżki wsparcia,  

b) wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych,  

c) wypełniania ankiet przeprowadzanych podczas trwania Projektu,  

d) wypełniania innych dokumentów związanych z realizacją Projektu,  

e) przestrzegania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,  

f) przestrzegania oraz realizowania zapisów umowy uczestnictwa w Projekcie oraz innych 

zawieranych umów,  

g) systematycznego uczestniczenia w zajęciach, 

h) potwierdzania każdorazowo uczestnictwa w zajęciach własnym, czytelnym podpisem na listach 

obecności, 

i) potwierdzenia odbioru materiałów dydaktyczno-szkoleniowych, cateringu własnoręcznym 

czytelnym podpisem, 

j) natychmiastowego informowania kierownika projektu o zmianie jakichkolwiek danych 

osobowych i kontaktowych wpisanych w formularzu rekrutacyjnym oraz  

o zmianie swojej sytuacji zawodowej, (np. podjęcie zatrudnienia) oraz udzielania wszelkich 

informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

k) przekazania Wnioskodawcy zaświadczenia o podjęciu nauki, kopii uzyskanych certyfikatów, 

kopii umowy o wolontariacie, opinii psychologicznej oraz zaświadczenia o rejestracji w PUP, 

zarówno w przypadku przerwania udziału w projekcie jak i do 4 tygodni od ukończenia udziału 

w Projekcie, 

l) przekazania informacji o statusie na rynku pracy do 4 tygodni po zakończeniu udziału w 

projekcie oraz przekazania dokumentacji potwierdzającej podjęcie/kontynuowanie 

zatrudnienia/samozatrudnienia. 

m) przedstawienia Wnioskodawcy informacji o otrzymanych zwrotnych lub bezzwrotnych 

środkach na podjęcie działalności gospodarczej w innych projektach współfinansowanych EFS. 

 

§10 

Uprawnienia i obowiązki Wnioskodawcy 

1. Wnioskodawca zobowiązany jest do: 

a) monitorowania udzielonego wsparcia; 

b) wydania każdemu Uczestnikowi/-czce stosownych zaświadczeń/certyfikatów; 

c) wypłaty stypendium szkoleniowego (dotyczy ścieżki B); 

d) zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia (zgodnie z odrębnym regulaminem),  
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2. Wnioskodawca ma prawo rozwiązać umowę uczestnictwa w Projekcie w trybie 

natychmiastowym - jednostronnie w przypadku okoliczności nieprzewidzianych przez 

Wnioskodawcę w przypadku wystąpienia siły wyższej tj: 

a) klęski żywiołowej, 

b) nagłego zjawiska pogodowego: trąby powietrznej, 

c) epidemii, 

d) wojny, 

e) strajku, 

f) rozwiązania umowy przez Instytucją Zarządzającą WRPO, z którą podpisana została umowa 

o dofinansowanie Projektu. 

3. Wnioskodawca może dokonać jednostronnego wypowiedzenia umowy uczestnictwa w Projekcie z 

powodu: 

a) istotnego naruszenia przez UP postanowień umowy, 

b) rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas korzystania ze wsparcia 

przewidzianego w Projekcie, 

c) opuszczenia przez UP ponad 20% czasu trwania zajęć, w których uczestniczy UP (łącznie 

zarówno usprawiedliwionych, jak i nieusprawiedliwionych) i nieuzyskania zgody kierownika 

Projektu na kontynuację uczestnictwa w projekcie, 

d) podania nieprawdziwych danych w dokumentach rekrutacyjnych. 

4. Wypowiedzenie umowy jest skuteczne od dnia doręczenia UP drogą listową na adres wskazany w 

niniejszej umowie, oświadczenia o jej rozwiązaniu. 

 

§11 

Nieobecność i rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie 

1. Obecność na zajęciach przewidzianych dla Uczestnika/czki Projektu (UP) jest obowiązkowa.  

2. Uczestnik/czka Projektu ma obowiązek niezwłocznie poinformować Kierownika projektu 

o przyczynach nieobecności na zajęciach. 

3. Każdy zakwalifikowany Uczestnik/czka Projektu może opuścić maksymalnie 20% godzin zajęć 

poszczególnych form wsparcia. W przypadku zajęć indywidualnych frekwencja musi wynosić 

100%. 

4. Uczestnik/czka Projektu może zostać skreślony z listy Uczestników/czek, gdy liczba jego 

nieobecności na zajęciach przekracza 20% ogólnej liczby poszczególnych zajęć: 

5. Uczestnik projektu ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, jednak w tym celu 

konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach.  

 

IV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

§ 1 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują zapisy umów zawieranych z 

Uczestnikami projektu oraz Standardy realizacji wsparcia w projektach Działania 6.5 Doskonalenie 
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kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, WRPO 2014 – 2020 

opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a także akty 

prawne i dokumenty programowe dotyczące realizacji projektów w ramach WRPO 2014+. 

4. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu oraz wszystkich pozostałych kwestii, 

nieuregulowanych w regulaminie należy do Beneficjenta Projektu. 

5. W przypadku decyzji instytucji nadrzędnej odnośnie zaprzestania realizacji Projektu, Beneficjent 

zastrzega sobie prawo skrócenia okresu realizacji projektu. 

6. W przypadku o którym mowa w ust. 5, Uczestnikom/czkom nie przysługują żadne roszczenia 

wobec Beneficjenta. 

 

 

 …………………………………………………… 

Podpis Beneficjenta  Projektu 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik 1 - Wstępny formularz rekrutacyjny (ścieżka A) 

2. Załącznik 2 - Wstępny formularz rekrutacyjny (ścieżka B) 
3. Załącznik 3 - Karta oceny wstępnego formularza rekrutacyjnego (ścieżka A) 

4. Załącznik 4 - Karta kwalifikowalności kandydata/ki (ścieżka B) 

5. Załącznik 5 - Sekcje PKD przyporządkowane do obszarów inteligentnych specjalizacji 

Wielkopolski (smart specialisation). 

6. Załącznik 6 - Wykaz miast średnich i średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze w 

województwie wielkopolskim. 

7. Załącznik 7 – Wykaz działalności gospodarczych wyłączonych z pomocy de minimis. 

 


