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Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Otwieramy własną firmę”,
zwanego dalej „projektem”, realizowanego w ramach programu ,,GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ
PRZYSZŁOŚCIĄ”- II edycja, 2014 rok.
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Informacje o projekcie
Projekt „Otwieramy własną firmę” jest częścią programu ,,Góry Świętokrzyskie naszą
przyszłością” realizowanego przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości oraz Województwo
Świętokrzyskie w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, Priorytet 1:
Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform; Obszar tematyczny nr 1: Inicjatywy na rzecz
rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych.
Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Projekt obejmuje swym zasięgiem gminy w powiatach: kieleckim, opatowskim, ostrowieckim
i sandomierskim (wyłączone miasta: Kielce i Ostrowiec Św.).
Celem bezpośrednim projektu jest przygotowanie potencjalnych przedsiębiorców do
uruchomienia własnej firmy, poprzez możliwość uczestniczenia w bezpłatnym, czterodniowym
szkoleniu z zakresu zasad rejestracji działalności gospodarczej, wyboru formy opodatkowania,
korzyści wynikających z prowadzenia własnej firmy w oparciu o lokalne zasoby oraz zasad
przygotowania biznes planu, który jest dokumentem niezbędnym w procedurze ubiegania się
o dotację inwestycyjną dla uruchamiających działalność gospodarczą w ramach programu
,,Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, podprogram Rozwój lokalny.
Ukończenie szkolenia jest jednym z kryteriów strategicznych w procedurze ubiegania się
o dotację inwestycyjną dla uruchamiających działalność gospodarczą w ramach programu
,,Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, podprogram Rozwój lokalny.

§2
Słownik pojęć (definicje)
1.
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Wnioskodawca – osoba, która spełnia kryteria formalne udziału w projekcie określone w
§3 regulaminu rekrutacji i uczestnictwa oraz złożyła formularz rekrutacyjny.
b) Komisja rekrutacyjna – komisja powołana przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości,
której zadaniem jest wybór Uczestników projektu.
§3
Kwalifikowalność
1.
Do projektu mogą być rekrutowane wyłącznie osoby fizyczne spełniające łącznie następujące
warunki:
a) posiadają miejsce zameldowania (stałe lub czasowe) na terenie realizacji projektu
(tj. w powiecie kieleckim, sandomierskim, ostrowieckim, opatowskim –z wyłączeniem miast:
Kielce i Ostrowiec Św.),
b) zamierzające na terenie ww. powiatów rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
lub
działalności agroturystycznej (dot. rolników oraz domowników zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników),
c) nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej lub działalności agroturystycznej
w okresie 36 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
d) nie były wspólnikami spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej,
spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej) w okresie 36 kolejnych miesięcy przed
przystąpieniem do projektu,
e) nie były udziałowcami lub akcjonariuszami spółek kapitałowych prawa handlowego (spółek
z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych) w okresie 36 kolejnych miesięcy przed
dniem przystąpieniem do projektu (dopuszczalne jest uczestnictwo w projekcie udziałowców
lub akcjonariuszy spółek kapitałowych prawa handlowego, których akcje są notowane na
giełdzie papierów wartościowych),
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nie były członkami spółdzielni utworzonej na podstawie prawa spółdzielczego w okresie 36
kolejnych miesięcy przed dniem przystąpieniem do projektu (dopuszczalne jest uczestnictwo
w projekcie osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych,
spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, jeżeli nie osiągają
przychodu z tytułu tego członkostwa),
g) w okresie ostatnich 36 miesięcy przed złożeniem wniosku nie uzyskały dotacji na otwarcie
działalności gospodarczej lub działalności agroturystycznej.
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§4
Zasady rekrutacji
Proces rekrutacji rozpocznie się od 02.01.2014 i trwać będzie do 24.01.2014 do godziny 16.00.
Do projektu w ramach II edycji naboru zostanie zakwalifikowanych 60 osób:
a) 15 osób z powiatu kieleckiego,
b) 15 osób z powiatu ostrowieckiego,
c) 15 osób z powiatu opatowskiego,
d) 15 osób z powiatu sandomierskiego.
Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości zastrzega sobie możliwość
wcześniejszego
zamknięcia naboru formularzy rekrutacyjnych w każdym z w/w powiatów, w przypadku gdy
liczba napływających zgłoszeń przewyższy dwukrotnie ilość miejsc w danym powiecie.
Informacja o zakończeniu naboru dokumentów rekrutacyjnych zostanie zamieszczona na
stronie internetowej projektu na dzień poprzedzający zamknięcie naboru.
Rekrutację i weryfikację wnioskodawców prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez
Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa,
formularzem rekrutacyjnym, kartą oceny formularza rekrutacyjnego.
Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, zgodnie z warunkami jawnymi
i jednakowymi dla wszystkich osób w oparciu o dokumenty rekrutacyjne.
Informacja o miejscu i terminie rekrutacji oraz dokumenty związane z rekrutacją są do pobrania
w biurze Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2,
27-600 Sandomierz oraz na stronie internetowej: http://www.swietokrzyskieswiss.pl/otwieramywlasna-firme.
Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego, który stanowi
zał. nr 1 do niniejszego regulaminu oraz złożenie go w jednym egzemplarzu osobiście lub za
pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na
adres: Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600
Sandomierz.
W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty za datę otrzymania
dokumentów uznaje się datę ich wpływu do Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości.
Formularz rekrutacyjny należy wypełnić w języku polskim, komputerowo (rozmiar czcionki
min. 10) lub odręcznie, drukowanymi literami.
Jedna osoba może złożyć tylko 1 wniosek rekrutacyjny.
Wniosek rekrutacyjny może zawierać maksymalnie 7 stron oraz dodatkowo musi zawierać
oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Każdy formularz rekrutacyjny zostanie oceniony przez dwóch członków komisji rekrutacyjnej.
Proces oceny formularzy rekrutacyjnych będzie obejmować:
a) ocenę formalną formularzy rekrutacyjnych – przeprowadzoną na podstawie części I karty
oceny formularza rekrutacyjnego,
b) ocenę merytoryczną formularzy rekrutacyjnych - przeprowadzoną na podstawie części II karty
oceny formularza rekrutacyjnego.
Formularz rekrutacyjny będzie odrzucony z przyczyn formalnych, jeżeli
a) formularz rekrutacyjny nie został złożony w terminie,
b) formularz rekrutacyjny nie został wypełniony na odpowiednim formularzu,
c) formularz rekrutacyjny ma powyżej 7 stron,
d) formularz nie został wypełniony komputerowo, rozmiar czcionki min.10 lub odręcznie,
drukowanymi literami,
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e) formularz rekrutacyjny oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych nie są podpisane przez osobę upoważnioną i opatrzone datą złożenia,
f) wnioskodawca złożył więcej niż 1 formularz rekrutacyjny,
g) do formularza nie dołączono podpisanego przez wnioskodawcę oświadczenia o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych,
h) nie zostały wypełnione wszystkie punkty formularza rekrutacyjnego w części I ,,Informacje
o osobie ubiegającej się o udział w projekcie”, z zastrzeżeniem § 4 ust. 16,
i) wnioskodawca nie jest zameldowany na terenie objętym projektem,
j) wnioskodawca nie deklaruje uruchomienia działalności gospodarczej lub działalności
agroturystycznej na terenie realizacji projektu,
k) wnioskodawca posiadał zarejestrowaną działalność gospodarczą lub działalność
agroturystyczną w okresie 36 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
l) wnioskodawca był wspólnikiem spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki
partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej) w okresie 36 kolejnych
miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
m) wnioskodawca był udziałowcem lub akcjonariuszem spółek kapitałowych prawa handlowego
(spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych) w okresie 36 kolejnych mies.
przed przystąpieniem do projektu. (Dopuszczalne jest uczestnictwo w projekcie udziałowców
lub akcjonariuszy spółek kapitałowych prawa handlowego, których akcje są notowane na
giełdzie papierów wartościowych),
n) wnioskodawca był członkiem spółdzielni utworzonej na podstawie prawa spółdzielczego
w okresie 36 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu. (Dopuszczalne jest
uczestnictwo w projekcie osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowopożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, jeżeli nie
osiągają przychodu z tytułu tego członkowstwa),
o) wnioskodawca w okresie ostatnich 36 miesięcy przed złożeniem formularza rekrutacyjnego
uzyskał dotację na otwarcie działalności gospodarczej lub działalności agroturystycznej.
Formularze niekompletne zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej z zastrzeżeniem
§ 4 ust. 16 oraz § 4 ust. 17.
Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości dopuszcza jednorazową poprawę formularza, na
etapie oceny formalnej. Poprawa formularza rekrutacyjnego oznacza uzupełnienie brakujących
pól w części I formularza rekrutacyjnego ,,Informacje o osobie ubiegającej się o udział
w projekcie”. Poprawiony formularz należy złożyć w terminie do 2 dni roboczych od daty
otrzymania wezwania telefonicznego bądź mailowego do poprawy formularza, osobiście, za
pośrednictwem poczty lub na adres mailowy podany w wezwaniu.
Niewypełnione pola w części II formularza rekrutacyjnego ,,Planowana działalność
gospodarcza” nie wymagają uzupełnienia ani nie skutkują odrzuceniem formularza z przyczyn
formalnych.
Ostateczna liczba punktów przyznanych podczas oceny merytorycznej stanowi średnią
arytmetyczną ocen (liczby punktów) przyznanych przez dwóch członków komisji rekrutacyjnej.
W przypadku rozbieżności sięgających co najmniej 30% punktów pomiędzy ocenami dwóch
członków komisji formularz poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci
członek komisji rekrutacyjnej. Ocena tej osoby stanowi wówczas ocenę ostateczną formularza.
Ocena formularzy rekrutacyjnych zostanie zakończona w terminie do 10 dni roboczych od dnia
zakończenia naboru. O wynikach oceny Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości poinformuje
na stronie internetowej http://www.swietokrzyskieswiss.pl/otwieramy-wlasna-firme.
Dla każdego powiatu objętego projektem ogłoszona zostanie lista osób zakwalifikowanych do
projektu, lista osób rezerwowych oraz lista osób niezakwalifikowanych do projektu.
Wnioskodawcy, którzy podczas oceny zdobędą największą liczbę punktów zostaną
zakwalifikowani do projektu, bądź umieszczeni na liście rezerwowej.
W przypadku osób z taką samą liczbą punktów, o kolejności decyduje termin złożenia
kompletnego formularza rekrutacyjnego.
W przypadku nie wyłonienia, spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby osób do projektu
w poszczególnych powiatach, Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości zastrzega sobie
możliwość wydłużenia terminu składania formularzy rekrutacyjnych w tych powiatach.
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W przypadku braku odpowiedniej liczby formularzy rekrutacyjnych w którymś z powiatów,
Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości zastrzega sobie również możliwość zakwalifikowania
na szkolenie osoby z list rezerwowych pozostałych powiatów (w takiej samej ilości z każdego
powiatu).
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, któregoś z zakwalifikowanych
wnioskodawców na jego miejsce może zostać zaproszona osoba z listy rezerwowej danego
powiatu.
§5
Postanowienia końcowe
Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Ośrodek Promowania
Przedsiębiorczości.
W razie wątpliwości, ostateczna interpretacja regulaminu projektu leży w kompetencji Ośrodka
Promowania Przedsiębiorczości.
Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego
regulaminu. Zmiany takie będą ogłaszane na stronie internetowej projektu z trzydniowym
wyprzedzeniem.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny
2. Załącznik nr 2 – Karta oceny formularza rekrutacyjnego
3. Załącznik nr 3 – Katalog zasobów lokalnych
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