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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr  18 /2016     
Dyrektora Inkubatora Przedsiębiorczości 
Cierznie z dnia 27 grudnia 2016r. 

 

Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn. 

„Start w biznesie z IPC” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie 

Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa 
 

§ 1. Cel projektu 

Projekt „Start w biznesie z IPC” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020.  

Projekt jest realizowany przez Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie w ramach Działania 5.7 

Nowe mikroprzedsiębiorstwa. 

Celem projektu jest podniesienie zdolności do trwałego wejścia lub powrotu na rynek pracy 

37os.(20K,17M) pozostających bez pracy poprzez kompleksowe wsparcie szkoleniowe, 

doradcze, jednorazowe dotacje inwestycyjne i wsparcie pomostowe. 

Pojęcia zawarte w regulaminie: 

1) Projekt - projekt „Start w biznesie z IPC”, realizowany od 1 grudnia  2016 r. do 
dnia 31 lipca 2018 r. przez Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie 

2) Beneficjent – Miasto i Gmina Debrzno/Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie 

3) Podmiot realizujący projekt – Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie, Cierznie 
64, 77-310 Debrzno 

4) IPC – Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie 

5) Uczestnik projektu – osoba zakwalifikowana do projektu od momentu 
podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie 

6) Regulamin - Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn. „Start w biznesie z 
IPC” 

7) Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 (IZ) – Województwo Pomorskie 

8) Strona internetowa projektu - www.perlowainwestycja.pl   

 

 

 

http://www.perlowainwestycja.pl/
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§ 2. Zasady uczestnictwa 

1. Uczestnikiem projektu może byd osoba fizyczna, w szczególności osoba znajdująca się 
w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. należąca co najmniej do jednej z następujących 
grup: osób w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, długotrwale 
bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach oraz kobiety, która zamierza rozpocząd 
prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej z siedzibą na terenie 
województwa pomorskiego i spełnia następujące warunki: 

             

a. jest osobą pozostającą bez pracy tzn. bezrobotną1 lub bierną zawodową2,  
b. jest osobą, która ukooczyła 30 rok życia, 
c. ma miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego3) na 

terenie powiatu człuchowskiego, 
d. korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolnośd do czynności 

prawnych, 
e. dostarczy kompletne dokumenty rekrutacyjne w terminie rekrutacji do 

projektu, 
f. należy co najmniej do jednej z grup preferowanych, wymienionych w pkt.2. 

2. Preferowaną grupą uczestników projektu, którzy na etapie oceny merytorycznej 
formularza rekrutacyjnego otrzymają dodatkowe punkty4 są: 

                                                           
1 W rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięd z udziałem środków  EFS w obszarze rynku 

pracy na lata 2014-2020 oznacza osobę pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukującą zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są 

zaliczani do osób bezrobotnych. 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 

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

świadczeo z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi.  

2
 W rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięd z udziałem środków  EFS w obszarze rynku pracy 

na lata 2014-2020 oznacza osobę, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje  i nie 

jest bezrobotna). Student studiów stacjonarnych jest uznany za osobę bierną zawodowo. Osoba będąca na 

urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecnośd w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w 

okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyoskiego lub urlopu rodzicielskiego ), jest uznawana za 

osobę bierną zawodową, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma 

pierwszeostwo). Osoby prowadzące działalnośd na własny rachunek lub gospodarstwo rolne (w tym członek 

rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalnośd, gospodarstwo rolne), nie są uznawane za 

bierne zawodowo. 

3
 Art. 25 Kodeksu cywilnego stanowi, iż „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowośd, w której 

osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”. 

4
 Dodatkowe punkty za przynależnośd do grup preferowanych w ramach projektu zostaną przyznane każdej 

osobie, która uzyska co najmniej 60% pkt możliwych do uzyskania w sumie w wyniku oceny dokonanej w 

ramach części B formularza rekrutacyjnego, z testu kompetencji oraz z rozmowy z Komisją Rekrutacyjną (tj. 30 

pkt na 50 pkt możliwych). 
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a. osoby w wieku powyżej 50 roku życia,  
b. kobiety powyżej 30 roku życia,  
c. osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych pow. 30 roku życia5, 
d. osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o stopniu o niepełnosprawności6 

pow.30 roku życia,  
e. osoby długotrwale bezrobotne pow. 30 roku życia7. 

Dodatkowe punkty zostaną przyznane wyłącznie osobom, które w dniu złożenia 
formularza rekrutacyjnego oraz w dniu przystąpienia do projektu będą należed do 
w/w grup preferowanych.  

 
3. W projekcie nie mogą uczestniczyd: 

a. osoby, które posiadały aktywny wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej (CEIDG), były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 
Sądowym (KRS) lub prowadziły działalności8 na podstawie odrębnych 
przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzieo przystąpienia do 
projektu; 

b. osoby, które korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym 
zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w 
ramach RPO WP 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z 
podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej; 

                                                           
5
 W rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięd z udziałem środków  EFS w obszarze rynku pracy 

na lata 2014-2020 oznacza osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Definicja 

poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych 

EFS monitorowanych we wszystkich PI i oznacza następujące poziomy w klasyfikacji: Poziom 0 – Wychowanie 

przedszkolne, Poziom 1 – Kształcenie podstawowe lub pierwszy etap edukacji podstawowej, oznacza 

kształcenie ukooczone na poziomie szkoły podstawowej, Poziom 2  – Kształcenie średnie (niższy poziom) lub 

drugi etap edukacji podstawowej, oznacza kształcenie ukooczone na poziomie szkoły gimnazjalnej, Poziom 3  – 

Kształcenie średnie (wyższy poziom), oznacza kształcenie ukooczone na poziomie Liceum ogólnokształcącego, 

Liceum profilowanego, Technikum, Uzupełniającego Liceum ogólnokształcącego, Technikum uzupełniającego 

(Poziom 3A) oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej (Poziom 3C). Stopieo uzyskanego wykształcenia jest określany 

w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazad jeden raz, 

uwzględniając najwyższy ukooczony poziom ISCED. 

6
 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na 

lata 2014-2020 w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721, z późn.zm.) niepełnosprawnośd oznacza 

trwałą lub okresową niezdolnośd do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego 

naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolnośd do pracy. 

7
 W rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięd z udziałem środków  EFS w obszarze rynku pracy 

na lata 2014-2020 oznacza osoby nieprzerwanie bezrobotne przez okres ponad 12 miesięcy. 

8
 Osoby fizyczne, które mają zawieszone prowadzenie działalności gospodarczej należą do osób prowadzących 

działalnośd gospodarczą.  
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c. osoby, które są zdolne do samodzielnego sfinansowania działalności 
gospodarczej; 

d. osoby karane za przestępstwa skarbowe oraz nie korzystające z pełni praw 
publicznych;  

e. osoby, wobec których został orzeczony zakaz dostępu do środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013r.poz.885, z późn.zm.); 

f. osoby, wobec których zostało dokonane zajęcie komornicze z tytułu 
obowiązku alimentacyjnego; 

g. osoby, które są i/lub były zatrudnione (w tym również umowy cywilno-
prawne) w ciągu ostatnich 2 lat w Mieście i Gminie Debrzno oraz Inkubatorze 
Przedsiębiorczości Cierznie lub u wykonawcy, a także osoby, które łączy lub 
łączył z ww. instytucjami i/lub ich pracownikiem lub wykonawcą 
uczestniczącym w procesie rekrutacji i ocenie biznesplanów: związek 
małżeoski, stosunek pokrewieostwa i powinowactwa (w linii prostej lub 
ubocznej do II stopnia) i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub 
kurateli). 

4. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 
2015 roku w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w 
ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na lata 2014-2020 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 
18 grudnia 2013r. nie jest dopuszczalne udzielenia wsparcia osobom planującym 
rozpoczęcie działalności gospodarczej: 

a. w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady 
(WE) nr 104/2000, 

b. w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych, 
c. w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w 

następujących przypadkach: 
* wartośd pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów 
nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez 
przedsiębiorstwa objęte pomocą, 
* udzielenie pomocy zależy od przekazanej jej w części lub w całości producentom 
podstawowym, 
c. związanej z wywozem do paostw trzecich lub paostw członkowskich, tzn. 

pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, 
tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami 
bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej, 

e. uwarunkowanej pierwszeostwem korzystania z towarów krajowych w 
stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy. 

5. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 
2013r. nie jest dopuszczalne: 

a. udzielenie wsparcia na nabycia pojazdów przeznaczonych do transportu 
drogowego towarów, 

b. w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego kwota 
wsparcia nie może przekroczyd równowartości w złotych kwoty 100.000 euro 
w okresie trzech lat podatkowych. 
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§ 3. Przebieg rekrutacji 

 

1. Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona w sposób bezstronny, w oparciu o czytelne 
i jawne zasady. W tym celu niniejszy regulamin zawierający kryteria udziału w 
projekcie zostanie w terminie do 27.12.2016r. umieszczony na stronie internetowej 
IPC , a także dostępny będzie w siedzibie IPC (biuro projektu oraz sekretariat). 

2. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób uwzględniający równośd szans, w tym 
równośd płci (m.in. płed, pochodzenie etniczne czy wyznanie religijne nie będą miały 
wpływu na wynik prowadzonej rekrutacji).  

3. Rekrutacja odbywad się będzie w dwóch etapach:  
a) I etap:  

- spotkania informacyjne zorganizowane w siedzibie IPC i w Gminach powiatu 

człuchowskiego z potencjalnymi uczestnikami projektu, 

- przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikami i ich ocena 

formalna. 

b) II etap:  
-  merytoryczna ocena złożonych formularzy i indywidulana rozmowa z Komisją 

Rekrutacyjną, w tym rozmowa z doradcą zawodowym (Załącznik nr 6 Karta oceny 

predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej). 

  

§ 4. Ocena formalna formularza rekrutacyjnego 

 

1. Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będą przyjmowane w sekretariacie IPC 
w okresie dwóch tygodni, tj. od dnia 11.01.2017r. do dnia 25.01.2017r. od 
poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godz.15:00. O przyjęciu decyduje data 
wpływu do sekretariatu IPC - (I etap rekrutacji). 

2. Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych może ulec wydłużeniu o kolejny 
tydzieo za zgodą IP. W przypadku gdy nie wpłynie wystarczająca ilośd formularzy 
rekrutacyjnych w ilości odpowiadającej liczbie osób stanowiących preferowaną grupę 
uczestników projektu zgodnie z zapisem  § 2 pkt.2.   

3. Beneficjent może zakooczyd nabór formularzy rekrutacyjnych przed 25 stycznia  
2017r., gdy do sekretariatu IPC wpłynie 60 formularzy rekrutacyjnych. Informacja o 
wcześniejszym zakooczeniu rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej Beneficjenta www.perlowainwestycja.pl na co najmniej 24 godziny 
przed planowanym terminem zakooczenia rekrutacji.  

4. Nie będą rozpatrywane formularze rekrutacyjne, które wpłyną do sekretariatu IPC 
przed i po wyznaczonym terminem naboru oraz przesłane faksem bądź drogą 
elektroniczną nie będą rozpatrywane.   

5. Wzór formularza rekrutacyjnego (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) wraz z 
wzorami załączników będą dostępne od 27 grudnia 2016 r. na stronie internetowej 
IPC www.perlowainwestycja.pl oraz w biurze projektu i sekretariacie. Formularz 
rekrutacyjny należy wypełnid elektronicznie lub odręcznie, czytelnie w języku 
polskim. W punktach, które nie dotyczą kandydata należy wpisad: „nie dotyczy”. 

http://www.perlowainwestycja.pl/
http://www.perlowainwestycja.pl/
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6. Formularze rekrutacyjne, które będą zawierały niewypełnione rubryki oraz zostaną 
przygotowane w oparciu o niestandardowy formularz nie będą rozpatrzone i 
zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 

7. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie do wypełnionego formularza 
rekrutacyjnego muszą dołączyd następujące dokumenty:  

 
a. Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, w którym oświadczają, iż: 

 
 Nie posiadali aktywnego wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG), były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 
(KRS) lub prowadzili działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 
miesięcy poprzedzających dzieo przystąpienia do projektu; 

 nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze 
środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP 
2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz 
prowadzeniem działalności gospodarczej; 

 nie byli karani za przestępstwo skarbowe, korzystają w pełni z praw publicznych i 
posiadają pełną zdolnośd do czynności prawnych; 

 nie byli zatrudnieni w Mieście i Gminie Debrzno i Inkubatorze Przedsiębiorczości 
Cierznie lub u wykonawcy w ciągu ostatnich 2 lat poprzedzających przystąpienie 
do projektu; 

 nie łączy lub łączył ich z pracownikiem Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie 
uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny wniosków:  
- związek małżeoski, stosunek pokrewieostwa i powinowactwa (w linii prostej lub 
bocznej do II stopnia) i/lub 
- związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

 nie posiadają zdolności do samodzielnego sfinansowania działalności 
gospodarczej; 

 wobec nich nie został orzeczony zakaz dostępu do środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. z 2013r.poz. 885, z późn.zm.); 

 nie zostało wobec ich dokonane zajęcie komornicze z tytułu obowiązku 
alimentacyjnego; 

 zostali poinformowani o przyjętych kryteriach kwalifikacji do udziału w projekcie 
„Start w biznesie z IPC” oraz je spełniają ; 

 zapoznali się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu „Start w biznesie z 
IPC” oraz z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości w ramach projektu „Start w biznesie z IPC” oraz akceptują 
wszystkie warunki w nich zawarte i zobowiązują się do przestrzegania zapisów w 
nich zawartych przez cały okres udziału w projekcie; 

 dane zawarte w formularzu rekrutacyjnym do projektu „Start w biznesie z IPC” i w 
załącznikach do niego są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym; 
 

b. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik 
nr 3 do niniejszego Regulaminu, 
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c. Aktualne zaświadczenie o przebywaniu w rejestrze osób bezrobotnych wydane 
przez Powiatowy Urząd Pracy właściwy dla miejsca zameldowania stałego lub 
czasowego - oryginał lub kserokopia poświadczona przez kandydata do projektu 
za zgodnośd z oryginałem – jeśli dotyczy, 

 
d. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - oryginał lub kserokopia poświadczona 

przez kandydata do projektu za zgodnośd z oryginałem - jeśli dotyczy. 
8. W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii potwierdzonej za zgodnośd 

z oryginałem należy przez to rozumied kopię poświadczoną za zgodnośd z oryginałem 
na każdej stronie lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodnośd z oryginałem 
od strony ...do strony....” oraz złożenie własnoręcznego podpisu i daty przez 
uczestnika projektu lub osobę upoważnioną notarialnie przez niego9. 

9. Formularz rekrutacyjny oraz załączniki do niego muszą byd podpisane przez 
uczestnika projektu lub osobę upoważnioną notarialnie przez niego9. 

10. Każdej osobie, która złoży formularz rekrutacyjny zostanie nadany numer 
identyfikacyjny, o którym kandydat do projektu zostanie poinformowany pisemnie. 
Ze względu na ochronę danych osobowych kandydatów do projektu wyniki rekrutacji 
publikowane na stronie internetowej projektu oraz w siedzibie IPC będą zawierad 
jedynie numery identyfikacyjne kandydatów, liczbę uzyskanych punktów oraz 
informację o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu do projektu.  

11. Formularz rekrutacyjny przechodzi ocenę zarówno formalną jak i merytoryczną na 
podstawie karty oceny formularza rekrutacyjnego – Załącznik nr 4 do niniejszego 
Regulaminu. Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych będzie odbywad się w 
sposób ciągły. Ocena formularzy rekrutacyjnych będzie dokonywana na podstawie 
Karty oceny formularza rekrutacyjnego, składającej się z części: A (ocena formalna) , 
B (ocena merytoryczna) i części C (ocena przynależności do grup preferowanych w 
projekcie wskazanych w § 2 pkt 2 niniejszego Regulaminu).  

12. Oceną formularza rekrutacyjnego w oparciu o częśd B i C karty oceny będzie 
dokonywana przez dwóch losowo wybranych członków Komisji Rekrutacyjnej. W jej 
skład wchodzi 4 ekspertów zewnętrznych, posiadających kwalifikacje i doświadczenie 
w przedmiotowym zakresie. 

13. Formularze rekrutacyjne będą weryfikowane przez specjalistę ds. koordynacji 
merytorycznej projektu oraz przez osobę pełniącą funkcję pomocy administracyjno-
biurowe pod kątem sprawdzenie kompletności danych i dokumentów (zgodnie z § 4 
pkt.7 Regulaminu) oraz spełnienia kryteriów wskazanych w § 2, który charakteryzuje 
uczestników projektu oraz określa niedopuszczalne typy planowanej działalności 
gospodarczej. 

14. W przypadku braku któregokolwiek z załączników do formularza rekrutacyjnego, 
braku podpisów lub wystąpienia oczywistej omyłki pisarskiej,  wniosek jest kierowany 
do uzupełniania. W przypadku skierowania wniosku do uzupełnienia oceniający nie 
przekazuje go do oceny merytorycznej do momentu uzupełnienia wskazanych 
braków. Kandydat do projektu zostanie poinformowany pisemnie za potwierdzeniem 
odbioru i/lub drogą elektroniczną za potwierdzeniem odczytu na wskazany w 

                                                           
9
 W przypadku podpisywania dokumentów przez osobę upoważnioną notarialnie przez kandydata do projektu, 

jest on zobowiązany do dostarczenia do sekretariatu IPC oryginału upoważnienia do podpisywania 

dokumentów w imieniu kandydata do projektu przez osobę upoważnioną. 
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formularzu rekrutacyjnym adres poczty elektronicznej (jeżeli wyrażono zgodę w pkt. 
14 Formularza rekrutacyjnego) o możliwości uzupełnienia dokumentów 
rekrutacyjnych w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru e-maila lub 
odebrania pisma. Za dzieo uzupełnienia dokumentów uważa się dzieo wpływu 
dokumentów do sekretariatu IPC. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów 
rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie, formularz rekrutacyjny nie jest poddawany 
dalszej ocenie i zostaje oceniony negatywnie pod względem formalnym. W przypadku 
uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych w terminie wniosek jest poddawany 
ponownej ocenie (tzn. na nowej karcie oceny), której dokonuje osoba, która 
skierowała wniosek do uzupełnienia. Każdy wniosek może zostad skierowany tylko 
jeden raz do uzupełnienia.  

15. Formularze rekrutacyjne spełniające założone wymogi formalne zostaną 
przekazane Komisji Rekrutacyjnej do oceny w części A karty oceny. Pozytywną 
ocenę formalną otrzymają formularze rekrutacyjne, które w części A karty oceny 
formularza rekrutacyjnego w kryteriach od 1 do 22 otrzymają odpowiedź „TAK”. 

16. W przypadku negatywnej oceny formularza rekrutacyjnego w części A karty oceny 
formularza, formularz zostaje odrzucony i nie przechodzi do kolejnych etapów oceny. 
Od oceny dokonywanej w ramach części A karty oceny formularza rekrutacyjnego 
kandydatowi do projektu przysługuje odwołanie. Odwołanie należy złożyd w ciągu 3 
dni roboczych od dnia otrzymania pisma informującego o negatywnej ocenie 
formalnej formularza rekrutacyjnego lub odczytu informacji przesłanych drogą 
elektroniczną . Odwołanie należy złożyd w formie pisemnej ze wskazaniem zarzutów 
do siedziby IPC. Za dzieo złożenia odwołania uważa się dzieo jego wpływu do 

sekretariatu IPC. 
17. Uczestnik projektu będzie miał wgląd do swojej karty z zastrzeżeniem ograniczeo 

wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: 
Dz. U. z 2014r.poz.1182). 

18. Odwołanie powinno zawierad: 
- imię i nazwisko oraz adres osoby składającej odwołanie, 
- tytuł projektu, w ramach którego złożony został formularz rekrutacyjny, 
- wskazanie zakresu odwołania wraz z uzasadnieniem, tj. wskazanie zarzutów wobec 
dokonanej oceny lub jej konkretnej części, 
- własnoręczny podpis kandydata do projektu lub osoby upoważnionej notarialnie 
przez niego.  

19. Nie będzie podlegad rozpatrzeniu odwołanie, które: 
- zostanie wniesione po wyznaczonym terminie, 
- zostanie wniesione przez nieuprawnioną osobę, 
- zostanie wniesione bez zachowania formy pisemnej, 
- nie spełnia elementów wskazanych w § 4 pkt. 17. 

20. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez drugą osobę, która nie brała udziału w 
pierwotnej ocenie formularza. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 3 dni 
roboczych od dnia jego otrzymania. W terminie tym zostanie nadane pismo 
informujące o wyniku odwołania. Decyzja zawarta w piśmie jest wiążąca i ostateczna.  
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§ 5. Ocena merytoryczna formularza rekrutacyjnego i predyspozycji kandydata 
do prowadzenia firmy 

 
1. Formularz rekrutacyjny, który przeszedł pozytywnie ocenę formalną w ramach części 

A karty oceny formularza rekrutacyjnego zostaje poddany ocenie merytorycznej (II 
etap rekrutacji) w ramach części B i ewentualnie C karty oceny formularza 
rekrutacyjnego.  

2. W ramach części B karty oceny formularza rekrutacyjnego dokonywana jest ocena 
merytoryczna, w ramach której członkowie Komisji Rekrutacyjnej przyznają punkty 
(max. 20 pkt): 

a. od 0 do 7 pkt – za spójnośd wykształcenia i doświadczenia zawodowego osoby 
zgłaszającej się do projektu z profilem planowanej przez nią działalności 
gospodarczej, w tym: 

 od 0 pkt do 3 pkt za wykształcenie, udział w szkoleniach, warsztatach, 
kursach lub innych formach kształcenia o tematyce/kierunkach 
spójnych z profilem planowanej działalności gospodarczej, 

 od 0 do 4 pkt za doświadczenie zawodowe spójne z profilem 
planowanej działalności gospodarczej; 

b. od 0 do 13 pkt – za pomysł na działalnośd gospodarczą w kontekście potrzeb 
rynku i gospodarki w powiecie człuchowskim oraz utworzenie 
dodatkowego/dodatkowych miejsc pracy: 

 od 0 pkt do 8 pkt za pomysł na działalnośd gospodarczą w kontekście 
potrzeb rynku i gospodarki w powiecie człuchowskim, 

 od 0 pkt do 5 pkt za utworzenie dodatkowego/dodatkowych miejsc 
pracy. 

3. Oceny dokonane w ramach części B karty oceny członkowie Komisji Rekrutacyjnej 
mają obowiązek merytorycznie uzasadnid (minimum 15 zdao) w karcie oceny 
formularza rekrutacyjnego. 

4. Ostateczną liczbę punktów, którą otrzyma dana osoba w wyniku oceny dokonanej w 
oparciu o częśd B karty oceny formularza rekrutacyjnego będzie stanowid średnia 
arytmetyczna ocen dokonanych przez dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej, z 
zastrzeżeniem zapisów pkt. 5. 

5. W przypadku, gdy w sumie liczba punktów przyznana przez dwóch członków Komisji 
Rekrutacyjnej w ramach części B karty oceny formularza będzie się różnid o co 
najmniej 40% ostatecznej oceny dokona trzeci członek Komisji Rekrutacyjnej. Ocena 
trzeciego członka Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna. 

6. Ponadto każdy kandydat do projektu, którego formularz otrzymał pozytywną ocenę 
formalną zostanie skierowany na indywidualną rozmowę z Komisją Rekrutacyjną, w 
której składzie będzie doradca zawodowy. Doradca zawodowy na podstawie 
przeprowadzenia testu kompetencji dokona oceny predyspozycji kandydata do 
projektu. Oceniad będzie: kompetencje kandydata pod kątem predyspozycji 
zawodowych, przedsiębiorczości, samodzielności i odpowiedzialności (w oparciu o 
Kartę oceny predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej - Załącznik nr 6 
do niniejszego Regulaminu).  

7. W wyniku oceny dokonanej przez doradcę zawodowego kandydat może uzyskad od 0 
do 10 pkt. Doradca zawodowy merytorycznie (minimum 9 zdao) uzasadni dokonaną 
ocenę. 
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8. W trakcie rozmowy z Komisją Rekrutacyjną kandydat do projektu przedstawi m.in. swój 
pomysł na działalnośd gospodarczą, pozyskanie klientów/kontrahentów, znajomośd 
branży, w której zamierza prowadzid firmę, konkurencji, przedstawi planowane 
wydatki, innowacyjnośd pomysłu, wykształcenie i doświadczenie w stosunku do 
planowanej działalności gospodarczej, itp. Członkom Komisji Rekrutacyjnej przysługuje 
prawo zadawania pytao kandydatom nt. planowanej działalności gospodarczej i 
inwestycji.  

9. W wyniku rozmowy z kandydatem dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej, którzy 
dokonywali oceny jego formularza rekrutacyjnego może przyznad następującą 
liczbę punktów (max 20 pkt.): 

 Od 0 pkt do 10 pkt – za pomysł na działalnośd gospodarczą i znajomośd branży 
oraz konkurencji w danej branży, w której planowane jest prowadzenie firmy; 
za innowacyjnośd planowanej działalności (wprowadzenie nowych sposobów 
wytwarzania produktów/usług, wytworzenie nowego produktu/usługi, 
unowocześnienie już istniejącego produktu/usługi), utworzenie 
dodatkowego/dodatkowych miejsc pracy; 

 Od 0 pkt do 5 pkt -  za planowane metody na pozyskanie klientów, 
kontrahentów; 

 Od 0 pkt do 5 pkt – za zasadnośd planowanych wydatków (niezbędnośd i 
racjonalnośd wydatków). 

10.  Członkowie Komisji będą dokonywad oceny kandydata na karcie oceny rozmowy 
rekrutacyjnej (Załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu). Każdy członek Komisji 
rekrutacyjnej merytorycznie uzasadni przyznaną liczbę punktów w danym kryterium.  

11.  Ostateczna liczba punktów uzyskana przez kandydata w wyniku rozmowy przed 
Komisją Rekrutacyjną to średnia arytmetyczna ocen przyznanych przez 
poszczególnych członków Komisji.  

12. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej, w tym doradca zawodowy przed rozpoczęciem 
każdej z rozmów kwalifikacyjnych podpiszą Deklarację bezstronności i poufności, 
która stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. 

13.  W przypadku uzyskania przez kandydata co najmniej 60% pkt możliwych do 
uzyskania w sumie w wyniku oceny dokonanej w ramach części B formularza 
rekrutacyjnego, z testu kompetencji prowadzonego przez doradcę zawodowego 
oraz z rozmowy przed Komisją Rekrutacyjną (tj. 30 pkt na 50 pkt możliwych), 
formularz rekrutacyjny kandydata podlega ocenie w ramach części C karty oceny.  

14. W ramach części C karty oceny formularza rekrutacyjnego dokonywana jest ocena 
przynależności do grup preferowanych w ramach projektu wskazanych w §2 pkt 2 
niniejszego regulaminu. W ramach części C karty oceny członkowie Komisji 
Rekrutacyjnej przyznają punkty (max 10 pkt)10: 
a. 2 pkt -  dla osób w wieku powyżej 50 roku życia,  
b. 2 pkt -  dla kobiet powyżej 30 roku życia,  
c. 2 pkt -  dla osób o niskich kwalifikacjach zawodowych pow. 30 roku życia, 

                                                           
10

 Punkty za przynależność do grup preferowanych zostaną przyznane wyłącznie osobom, które spełnią limit 

punktowy, o którym mowa w ust. 13.  
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d. 2 pkt -  dla osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o stopniu o 
niepełnosprawności pow. 30 roku życia, 

e. 2 pkt - dla osób długotrwale bezrobotnych pow. 30 roku życia. 
 

§ 6. Wybór grupy docelowej projektu 

1. Maksymalna liczba punktów do uzyskania na etapie oceny merytorycznej przez 
kandydatów to 60 pkt. W tym max 50 punktów w sumie do uzyskania w wyniku oceny 
dokonanej w ramach części B formularza rekrutacyjnego, z testu kompetencji 
prowadzonego przez doradcę zawodowego i  z rozmowy  przed Komisją Rekrutacyjną 
oraz max 10 punktów do zdobycia ramach części C karty oceny za przynależnośd do grup 
preferowanych. 

2. Nie możliwe jest przyjęcie do projektu osoby, której formularz rekrutacyjny uzyskał 
mniej niż 60 % ogółem (bez  uwzględnia punktów za przynależnośd do grup 
preferowanych), tj. mniej niż 30 punktów ogółem za ocenę merytoryczną formularza 
rekrutacyjnego. 

3. Komisja Rekrutacyjna w oparciu o liczbę uzyskanych punktów przez poszczególnych 
kandydatów  (suma liczby punktów uzyskana w wyniku oceny formularza rekrutacyjnego 
w ramach części B i ewentualnie C karty oceny formularza rekrutacyjnego, liczby 
punktów uzyskanych w wyniku testu kompetencji oraz liczby punktów uzyskanych z 
rozmowy przed Komisją Rekrutacyjną) dokona wyboru kandydatów, tworząc wstępną 
listę rankingową 37 uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie, mających 
największą liczbę punktów (może ona ulec zmianie w wyniku odwołao). Listy zostanie 
zamieszona na stronie internetowej Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie 
www.perlowainwestycja.pl  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie IPC.  

4. O wynikach oceny merytorycznej kandydaci zostaną poinformowani: pisemnie za 
potwierdzeniem odbioru i/lub drogą elektroniczną na wskazany we formularzu 
rekrutacyjnym adres poczty elektronicznej również za potwierdzeniem  odbioru e-mail. 
Do wysłanej informacji o wynikach oceny merytorycznej IPC załączy kserokopię Kart 
Oceny, z zastrzeżeniem ograniczeo wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2014r.poz.1182). 

5. Odwołanie należy złożyd w terminie 3 dni roboczych od dnia odbioru pisemnej informacji 
lub dnia, w którym nastąpił odczyt informacji przesłanej drogą elektroniczną.  

6. Odwołanie powinno zawierad: imię i nazwisko oraz adres osoby składającej odwołanie, 
tytuł projektu, w ramach którego złożony został formularz rekrutacyjny, wskazanie 
zakresu odwołania wraz z uzasadnieniem (tj. wskazanie zarzutów wobec dokonanej 
oceny), własnoręczny podpis kandydata do projektu lub osoby upoważnionej notarialnie 
przez niego . 

7. Nie będzie podlegad rozpatrzeniu odwołanie, które: zostanie wniesione po wyznaczonym 
terminie, zostanie wniesione przez nieuprawnioną osobę, zostanie wniesione bez 
zachowania formy pisemnej. 

8. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez 2 członków Komisji Rekrutacyjnej, którzy nie brali 
udziału w pierwotnej ocenie kandydata. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 5 
dni roboczych od dnia jego otrzymania. W terminie tym zostanie nadane pismo 
informujące o wyniku odwołania. Decyzja podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania 
jest wiążąca i ostateczna.  

http://www.perlowainwestycja.pl/


 

 
 

St
ro

n
a1

2
 

9. Ostateczna lista rankingowa zostanie sporządzona po zakooczeniu procedury 
odwoławczej. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 37 osób, które na ostatecznej 
liście rankingowej będą miały największą liczbę punktów. Lista ta zostanie ostatecznie 
opublikowana na stronie internetowej Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie 
www.perlowainwestycja.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Beneficjenta. 

10. W przypadku uzyskania z ocen takiej samej liczby punktów przez kilku kandydatów o 
zakwalifikowaniu się do projektu zadecyduje liczba punktów przyznanych przez doradcę 
zawodowego w wyniku przeprowadzonego testu kompetencji. W przypadku uzyskania 
przez kilku kandydatów takiej samej liczby punktów z rekrutacji oraz takiej samej liczby 
punktów z testu kompetencji o zakwalifikowaniu się do projektu decyduje Komisja 
Rekrutacyjna, która podejmuje decyzję w drodze konsensusu mając na uwadze 
całokształt założeo kandydata w sprawie planowanej działalności gospodarczej.  

11. Dopuszczalne jest zastąpienie uczestnika, który rezygnuje z udziału w projekcie, kolejną 
osobą z listy ostatecznej, znajdującą się na liście po ostatniej osobie, zakwalifikowanej 
do udziału w projekcie, nie później jednak niż do momentu 20% zrealizowanych godzin 
szkoleo podstawowych. W przypadku rezygnacji którejkolwiek osoby zakwalifikowanej 
do projektu, osoba z listy ostatecznej, znajdująca się na liście w kolejności  po ostatniej 
osobie zakwalifikowanej do udziału w projekcie zostanie telefonicznie i /lub pisemnie 
poinformowana o możliwości przystąpienia do projektu. Osoba, która zdecyduje się na 
udział w projekcie w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisma powinna 
zgłosid się do biura projektu lub sekretariatu IPC w celu potwierdzenia dalszego udziału 
w projekcie. W przypadku odpowiedzi negatywnej lub braku potwierdzenia udziału w 
projekcie, do projektu zostanie zakwalifikowana kolejna osoby z listy ostatecznej, 
znajdująca się po ostatniej osobie zakwalifikowanej do udziału w projekcie. 

§ 7. Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze 

1. Wsparciem szkoleniowo-doradczym zostanie objętych 37 osób, z którymi zostanie 
podpisana deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz umowa o świadczenie 
podstawowych usług szkoleniowo-doradczych (Załącznik nr 8 do niniejszego 
Regulaminu).  

2. Uczestnicy zostaną objęci wsparciem szkoleniowo-doradczym, umożliwiającym 
uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności 
gospodarczej. Wsparcie to obejmuje: 
a. doradztwo zawodowe indywidulane (3h/os.), podczas którego opracowane 

zostaną Indywidulane Plany Działao dla każdego uczestnika; IPD wskaże ścieżkę 
rozwoju uczestników projektu jako przedsiębiorstw, 

b. zajęcia aktywizacyjne, w tym diagnoza potrzeb szkoleniowych dla każdego 
uczestnika (warsztaty grupowe – 21 h/grupę), 

c. warsztaty komputerowe 21 h dla 5 os. mających problem z obsługą komputera, 
d. uczestnicy wezmą udział w 56 h cyklu szkoleniowego wg następujących bloków 

tematycznych: 
a) kształtowanie postaw przedsiębiorczych – 4h, 
b) formalno-prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności – 4h, 
c) przygotowanie dokumentacji i rozliczeo dotacji – 4h, 
d) księgowośd i podatki – 16h, 
e) biznesplan – 24h, 
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f) marketing i reklama – 4h, 
3. Uczestnicy przejdą też indywidualne doradztwo biznesowe przed założeniem 

działalności gospodarczej: merytoryczne  (5 h/os.) i finansowe (3h/os.) – w trakcie, 
którego doradcy pomogą w przygotowaniu biznesplanów, podlegających ocenie przez 
Komisję Oceny Wniosków oraz w założeniu działalności gospodarczej. 

4. Szkolenia i doradztwo będzie się odbywało w siedzibie IPC. 
5. Uczestnik projektu w dniu skorzystania ze wsparcia szkoleniowo-doradczego 

potwierdzi to podpisem na formularzu diagnoza potrzeb szkoleniowych, który stanowi 
Załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu. 

6. Udział w wymienionych wyżej działaniach jest obowiązkowy. 
 

§ 8. Jednorazowa dotacja inwestycyjna i wsparcie pomostowe 
 
1. Warunkiem koniecznym ubiegania się przez Uczestników Projektu o wsparcie finansowe 

jest uczestnictwo w cyklu szkoleniowo-doradczym podstawowym w ramach projektu  
„Start w biznesie z IPC” (możliwośd absencji na zajęciach to maks. 20% godzin). 

2. 30 uczestnikom projektu przyznana zostanie jednorazowa dotacja inwestycyjna na 
sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie 
nowopowstałej firmy. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej osoby wynosi 
23.300 zł brutto. 

3. Po złożeniu wniosku o przyznanie środków na inwestycję oraz uzyskanie pozytywnej 
oceny przez Komisję Oceny Wniosków dotacja wypłacana będzie w systemie 
zaliczkowym. Zaliczka w maksymalnej wysokości 100% kwoty dotacji, zostanie wypłacona 
po podpisaniu umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. 

4. Wnioski o jednorazową dotację inwestycyjną będą podlegały ocenie dokonywanej przez 
Komisję Oceny Wniosków powołaną przez Beneficjenta. 

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

6. Działalnośd gospodarcza musi byd zarejestrowana na obszarze województwa 
pomorskiego. 

7. Wsparcie pomostowe: 
a) podstawowe dla 30 uczestników projektu, przyznawane jest na podstawie 

wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego przez okres 6 
miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Podstawowe 
wsparcie pomostowe będzie wypłacane w kwocie 1.800 zł brutto, 

b) przedłużone dla 10 uczestników projektu, przyznawane jest na podstawie 
wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego przez okres 
kolejnych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, 

c) usługi doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym dla 30 uczestników 
projektu (indywidualnym (4h/os. i grupowym),które odbędą się w siedzibie IPC, 

d) szczegółowe ustalenia dotyczące zasad udzielania wsparcia pomostowego i 
udzielenia dotacji będzie regulował odrębny regulamin oraz zawarte umowy. 
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§ 9. Postanowienia koocowe 
 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 grudnia 2016 r. 
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany postanowieo niniejszego Regulaminu po 

wcześniejszym uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej. W przypadku wprowadzenia 
zmian Beneficjent niezwłocznie zamieści informację wraz z aktualnym Regulaminem na 
stronie internetowej projektu: www.perlowainwestycja.pl. 

3. Wszelką korespondencję w ramach projektu zwróconą z adnotacją urzędu pocztowego: 
„nie podjęto w terminie", „adresat wyprowadził się" lub podobne, uznaje się za 
doręczoną. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują zapisy umów 
zawieranych z uczestnikami oraz Standardów realizacji wsparcia w zakresie Działania 
5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa RPO WP 2014-2020, a także akty prawne i dokumenty 
programowe dotyczące realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020. 

 
Spis załączników do niniejszego Regulaminu: 

 Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny 
 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie 
 Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 Załącznik nr 4 -  Karta oceny formularza rekrutacyjnego 
 Załącznik nr 5 -  Deklarację bezstronności i poufności  
 Załącznik nr 6 – Karta oceny predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej 
 Załącznik nr 7 - Karta oceny rozmowy rekrutacyjnej 
 Załącznik nr 8 - Wzór umowy o świadczenie podstawowych usług szkoleniowo - 

doradczych 
 Załącznik nr 9  – Formularz diagnoza potrzeb szkoleniowych 

 
 

http://www.perlowainwestycja.pl/

