Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020

REGULAMIN PROJEKTU
„Pomysł + dotacja – sukces na rynku pracy!”
realizowanego na podstawie Umowy nr 6/RPLU.09.03.00-06-0129/16-00 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
§1
Wyjaśnienie pojęć
Lider Projektu/ Beneficjent – „Pretender” Adrian Wronka z siedzibą w Łodzi 90-447, ul. Piotrkowska
173 lok. 102.
Partner - Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw z siedzibą w Lublinie 20-002, ul.
Przechodnia 4.
Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Lubelskiego
Koordynator Projektu – członek zespołu Projektu „Pomysł + dotacja – sukces na rynku pracy!”
bezpośrednio zaangażowany w zarządzanie Projektem.
Kandydat/ka – osoba biorąca udział w procesie rekrutacji do Projektu.
Uczestnik/czka Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie, zamierzająca rozpocząć
działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego, która przekazała dane konieczne do
wprowadzenia do centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014) w zakresie wykazania
Uczestnika/ czki objętego/ej wsparciem w ramach Projektu i podpisała Umowę o świadczenie usług
szkoleniowo-doradczych.
Beneficjent pomocy – Uczestnik/czka Projektu, który/a rozpoczął/a prowadzenie działalności
gospodarczej na terenie województwa lubelskiego w trakcie realizacji Projektu i otrzymał/a w
związku z tym pomoc publiczną.
Dzień przystąpienia do projektu – dzień przystąpienia do pierwszej formy wsparcia w ramach
Projektu.
Wkład własny Beneficjenta pomocy – część wydatków związanych z uruchomieniem działalności
gospodarczej finansowana ze środków własnych Beneficjenta pomocy (nie podlegająca refundacji) w
wysokości co najmniej 2% wartości przyznanej dotacji.
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.
Osoby długotrwale bezrobotne - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy
(>12 miesięcy).
Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie
pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne
zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy,
spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu
macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są
zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby
prowadzące działalność
na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający
osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.
Osoba odchodząca z rolnictwa - rolnik zarejestrowany w PUP/MUP jako osoba bezrobotna,
prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych oraz ubezpieczony
w KRUS, dla którego został ustalony I (tzw. bezrobotni aktywni) lub II (tzw. wymagający wsparcia)
profil pomocy. Ponadto osoba taka znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co
oznacza iż należy do jednej z następujących grup:
- osoby w wieku 50 lat i więcej,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby o niskich kwalifikacjach.
Osoby z niepełnosprawnościami to osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375
z późn. zm.).
Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie,
tj. wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne. tj. wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne
(liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa).
Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie.
§2
Postanowienia ogólne
1. Regulamin Projektu ma na celu określenie warunków udziału w Projekcie pn. „Pomysł + dotacja –
sukces na rynku pracy!”, (zwanym dalej Projektem), realizowanym przez „Pretender” Adrian
Wronka w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań – Fundacja Nowy Staw (zwani dalej
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Realizatorami Projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działania 9.3 Rozwój
przedsiębiorczości.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2017r. do 31.07.2018r. na terenie województwa
lubelskiego.
Nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzygnięcie spraw, które nie są uregulowane
niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Komisji Oceny Wniosków, pozostaje w gestii
Koordynatora Projektu. Sprawy rozstrzygane będą na podstawie przepisów prawa polskiego i
unijnego, dokumentów programowych, wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Punkt informacyjno-rekrutacyjny mieści się w siedzibie Europejskiego Domu Spotkań – Fundacja
Nowy Staw w Lublinie (20-003), ul. Przechodnia 4, II piętro, e-mail m.polak@eds-fundacja.pl ,
tel. (0 81) 534 61 91. Biuro Projektu mieści się w Lublinie (20-701), ul. Nałęczowska 30, pokój
203, e-mail plagiewska@pretender.pl , tel. (+48) 534 682 231.
Projekt zakłada przygotowanie 60 Uczestników Projektu (30 kobiet i 30 mężczyzn) do rozpoczęcia
i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach osób, które nie posiadają
odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej, indywidualnym
doradztwie oraz udzielenie dotacji i/lub wsparcia pomostowego dla 48 z nich (24 kobiety i 24
mężczyzn).
§3
Uczestnicy/ czki Projektu

1. W Projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne w wieku 301 lat i więcej zamieszkujące na terenie
województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego2, pozostające bez pracy
(osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo), zamierzające z własnej inicjatywy
rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, należące co najmniej do jednej z następujących
grup:
a) osoby w wieku powyżej 50. roku życia,
b) kobiety,
c) osoby z niepełnosprawnościami,
d) osoby długotrwale bezrobotne,
e) osoby o niskich kwalifikacjach .
Ponadto wśród Uczestników Projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące
rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które znajdują się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup
(wymienionych w punktach od a do e). Warunkiem koniecznym jest przejście reorientowanych
1

2

Wiek Uczestnika Projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału
w Projekcie – tj. od dnia 30 urodzin.

Osoba zamieszkała w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: Rozdział II art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest
miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

osób z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu zabezpieczeń
(ZUS).
2. Tylko ww. grupy priorytetowe mogą ubiegać się o wsparcie w ramach Projektu.
3. Uczestnikiem Projektu nie może być osoba, która:
a) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu posiadała aktywny
wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, była zarejestrowana
jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziła działalność gospodarczą
na podstawie odrębnych przepisów (w tym m. in. działalność adwokacką, komorniczą lub
oświatową),
b) jest wspólnikiem spółki osobowej lub posiada więcej niż 10% udziału w kapitale spółki
kapitałowej,
c) zasiada w organach zarządzających lub kontrolnych podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą lub pełni funkcję prokurenta,
d) jest lub była osobą zatrudnioną w ciągu ostatnich dwóch lat (przed przystąpieniem do
Projektu) u Realizatorów Projektu, wykonawcy uczestniczącego w procesie rekrutacji lub
oceny biznesplanów albo jest osobą, którą łączy lub łączył z Realizatorami Projektu i/lub
pracownikiem Realizatorów Projektu, i/lub wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji
lub oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa (w
linii prostej bez ograniczeń a w linii bocznej do drugiego stopnia) lub związek z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) jest osobą zaangażowaną w realizację Projektu po stronie Realizatorów Projektu lub
wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów w przeciągu
ostatnich dwóch lat od daty rozpoczęcia realizacji Projektu,
f) nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu
Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków
przyznawanych w ramach RPO, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 lub
innych programów, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z
podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
h) otrzymała w okresie 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu wsparcie
finansowe ze środków publicznych na uruchomienie lub prowadzenie działalności
gospodarczej,
i) ma wobec siebie orzeczony zakaz dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 12
ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2012 r., poz. 769),
j) posiada zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego lub
zdrowotnego lub jest wobec niej prowadzona egzekucja.
4. Poprzez osobę zaangażowaną w realizację Projektu po stronie Realizatorów Projektu lub ich
wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów należy rozumieć osobę,
która na jakimkolwiek etapie realizacji Projektu wykonywała w nim jakiekolwiek czynności na
podstawie umowy z Realizatorami Projektu bądź wykonawcą.
5. Za rozpoczęcie udziału w Projekcie uznaje się przystąpienie do pierwszej formy
wsparcia w ramach Projektu.
6. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do zapewnienia środków własnych na założenie działalności
gospodarczej w wysokości co najmniej 2% wartości przyznanej dotacji.

7. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie
województwa lubelskiego rozpoczętej w ramach Projektu co najmniej przez okres 12 miesięcy od
dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG
lub KRS).
8. Uczestnicy Projektu po otrzymaniu środków z EFS na założenie własnej firmy (na podstawie daty
rozpoczęcia działalności gospodarczej widniejącej np. na wydruku z CEIDG) zobowiązani są do
dostarczenia dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej przez okres
co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej.
§4
Proces rekrutacji
1. Osoba biorąca udział w procesie rekrutacji do Projektu zobowiązana jest do zapoznania się z
Regulaminem rekrutacji, który określa zasady przeprowadzania procesu rekrutacji do Projektu.
2. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy dostarczyć do Punktu informacyjnorekrutacyjnego Formularz zgłoszeniowy wypełniony elektronicznie zgodnie z podanym wzorem i
opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem Kandydata/ ki wraz z wymaganymi załącznikami
(tj. kopia świadectwa/ dyplomu ukończenia szkoły/ studiów, aktualne zaświadczenie z właściwego
Powiatowego Urzędu Pracy- jeśli dotyczy, kopia orzeczenia o niepełnosprawności - jeśli dotyczy,
zaświadczenie z KRUS lub inny dokument z informacją o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych – jeśli dotyczy) w trakcie trwania naboru do Projektu.
3. Termin naboru do Projektu umieszczony jest na stronie internetowej Projektu
www.pomyslidotacja.pretender.pl oraz w Punkcie informacyjno-rekrutacyjnym.
4. Regulamin rekrutacji oraz Wzór Formularza zgłoszeniowego dostępny jest na stronie
internetowej Projektu www.pomyslidotacja.pretender.pl oraz w Punkcie informacyjnorekrutacyjnym (ul. Przechodnia 4, 20-002 Lublin, II piętro, w dniach poniedziałek – piątek w godz.
9:00-15:00).
5. Rekrutację do Projektu opisano w sposób szczegółowy w Regulaminie rekrutacji.
§5
Zakres Projektu
1. W ramach Projektu przewidziane są następujące formy wsparcia dla Uczestników/czek Projektu:
a)

wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
a także pomoc w przygotowaniu biznesplanu (w wymiarze 64 godzin szkolenia i 6-8 godzin
doradztwa indywidualnego dla każdego Uczestnika/czki Projektu)

b) jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do
23 398,68 zł/os. (wsparcie przewidziane w Projekcie dla 48 Uczestników/czek Projektu z
uzyskaną najwyższą ilością punktów z oceny wniosku o przyznanie wsparcia finansowego),
c) wsparcie pomostowe finansowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z
prowadzoną działalnością w okresie max do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia przez
Uczestnika/czkę Projektu działalności gospodarczej, wypłacane miesięcznie w kwocie nie
większej niż 1 200,00 zł brutto przez okres pierwszych 6 m-cy oraz w kwocie nie większej niż

800,00 zł brutto przez okres kolejnych 6 m-cy prowadzenia działalności (wsparcie
przewidziane w Projekcie dla 48 Uczestników/czek Projektu, którzy/e otrzymali/ ły wsparcie
finansowe na rozpoczęcie działalności),
d) wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze (wsparcie w postaci specjalistycznych usług
szkoleniowo-doradczych wspierających rozwój nowopowstałych działalności gospodarczych
przewidziane dla 48 Uczestników/czek Projektu).
2. Formy wsparcia, wymienione w ust. 1 powyżej określa szczegółowo Regulamin przyznawania
środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Projektu, który dostępny jest na
stronie internetowej Projektu www.pomyslidotacja.pretender.pl.

