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W związku ze zwiększeniem ilości osób, które mogą uczestniczyć w projekcie pn. „Dotacja na start 
w biznesie”, wprowadza się zmiany w Regulaminie rekrutacji uczestników projektu: 
 

 
Zapisy po zmianie: 

 
§ 2 

Postanowienia ogólne 
6. Celem głównym projektu jest  rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia, poprzez stymulowanie 
powstawania nowych firm zakładanych przez 65 uczestników projektu (39K,26M) z obszaru Subregionu 
centralnego woj. śląskiego, powyżej 30 r.ż., pozostających bez zatrudnienia oraz zatrudnionych na umowach 
krótkoterminowych, cywilno-prawnych, ubogich pracujących oraz imigrantów, reemigrantów, osób 
odchodzących z rolnictwa w okresie od 01.09.2020r. do 30.06.2022r. 
7. Z uwagi na zapisy wniosku o dofinansowanie w ramach projektu wsparciem objętych zostanie 65 
osoby (w tym 39 kobiet i 26 mężczyzn) spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie w ramach 
Poddziałania 7.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  
o których mowa w § 4 niniejszego Regulaminu. Beneficjent w ramach prowadzonej rekrutacji uczestników do 
projektu powinien dążyć do uzyskania zakładanego podziału na kobiety i mężczyzn. Niemniej jednak zastrzega 
się, że jeżeli w wyniku prowadzonego naboru oraz pomimo starań podjętych przez Beneficjenta w 
przedmiotowym zakresie, niemożliwym będzie zebranie grupy docelowej o odpowiedniej strukturze płci, 
dopuszcza się możliwość odstępstwa od podziału uczestników ze względu na płeć wskazanego w niniejszym 
Regulaminie rekrutacji.  

 
§ 3 

Ogólne założenia dotyczące poszczególnych form wsparcia dla Uczestników Projektu 
 

1. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje: 
 

a) Wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (dla 65 uczestników): 
Usługi szkoleniowe będą oferowane w trzech kategoriach: 

➢ podstawowa – dla osób, które nie posiadają żadnej wiedzy z zakresu prowadzenia firmy 
(szkolenia w wymiarze minimalnym 48 godzin z zakresu zakładania i prowadzenia firmy); 

➢ średniozaawansowana – dla osób, które posiadają wiedzę ogólną, teoretyczną z zakresu 
prowadzenia firmy (szkolenia w wymiarze minimalnym 32 godzin z zakresu zakładania  
i prowadzenia firmy); 

➢ zaawansowana – dla osób, które posiadają praktyczne doświadczenie w prowadzeniu firmy  
i wiedzę z zakresu przedsiębiorczości: 

✓ prowadziły własną działalność gospodarczą i/lub, 
✓ były wspólnikami/udziałowcami w dowolnej spółce i/lub, 
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✓ były osobami współpracującymi1 i posiadają wiedzę z zakresu prowadzenia firmy 
(szkolenia w wymiarze minimalnym 16 godzin z zakresu specjalistycznego prowadzenia firmy). 

Zakres tematyczny szkoleń: 
1. Zasady podejmowania działalności-wybór formy prawnej działalności 4h 
2. Formy rozliczeń z US i ZUS 4h 
3. Podstawy rachunkowości 8h 
4. Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników 4h 
5. Źródła finansowania działalności gosp. 4h 
6. Prawne aspekty funkcjonowania DG 8h 
7. Biznesplan 8h 
8. Marketing i PR 8h 

Planowany termin realizacji szkoleń to listopad 2020 – styczeń 2021 r. 
b) Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dla 65 uczestników): 

- wypłata dotacji w wysokości 23.050,00 zł na rozwój działalności gospodarczej dla każdego 
uczestnika Projektu (grudzień 2020r.- czerwiec 2021r.) 

c) Wsparcie pomostowe podstawowe (dla 65 uczestników): stawka wynikająca z rozporządzenia 
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki 
godzinowej w roku przyznania wsparcia, w 2020 r. jest to 2.600,00, w roku 2021 jest to 2.800,00 
(rozliczana w kwocie netto); przyznane od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez 
uczestnika projektu przez pierwsze 6 miesięcy (grudzień 2020r.-grudzień 2021r.), 

d) Wsparcie pomostowe przedłużone (dla 65 uczestników): stawka wynikająca z rozporządzenia  
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki 
godzinowej obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego rozumianym jako dzień 
podpisania umowy o przyznaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
(dotacji); przyznane na kolejnych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (czerwiec 
2021 – czerwiec 2022). 

e) Wsparcie oficera dotacyjnego w technicznym przygotowaniu biznes planu (dla 65 
uczestników): 5h na każdego uczestnika Projektu  (grudzień 2020r.-czerwiec 2021r.) 
 

 
§ 4 

Podstawowe kryteria uczestnictwa w projekcie 
 

1. Uczestnikami projektu będzie 65 osoby (w tym 39 kobiet i 26 mężczyzn) zamieszkałych  
(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w subregionie centralnym województwa śląskiego (lista miast, 
gmin i powiatów należących do subregionu centralnego stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu 
rekrutacji), które spełniają łącznie następujące kryteria: 
Osoby powyżej 30 r.ż. (od dnia 30 urodzin): 

A. Osoby bezrobotne, bierne zawodowo, zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na 
rynku pracy, tj.: 

A.1. osoby w wieku 50 lat i więcej; 
A.2. kobiety; 
A.3. osoby z niepełnosprawnościami; 
A.4. osoby długotrwale bezrobotne; 
A.5. osoby o niskich kwalifikacjach. 

80% uczestników projektu stanowić będą osoby pozostające poza rynkiem pracy (osoby bezrobotne 
i bierne zawodowo - osobna lista rankingowa) 
 
B. Pozostałe grupy: 

 
1 Definicja osoby współpracującej zgodna z art.8 ust.11 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 
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B.1. reemigranci, w tym repatrianci 
B.2. imigranci 
B.3. osoby ubogie pracujące 
B.4. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny 
B.5. osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów 
cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego 
wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu). 

C. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii uczestników wymienionych 
w pkt. A.3-A.5 oraz B.1-B.2., B.4. Udział tych osób we wsparciu realizowanym w ramach projektu nie 
przekroczy 20% bezrobotnych objętych wsparciem. 
 
Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem 
elektronicznym. 
 
Punkty premiujące: 

- kobiety powracające na rynek pracy po urlopie wychowawczym/macierzyńskim-2 pkt.  
- osoby z miast średnich lub miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze 

subregionu centralnego województwa śląskiego (załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji) -2 
pkt. 

Dodatkowe punkty premiujące w ramach rekrutacji do projektu przyznawane będą dopiero na etapie 
wyłonienia uczestników projektu (czyli po osiągnięciu minimum punktów na etapie rekrutacji). 

 
 

§ 11 
Wyłonienie uczestników projektu 

3. Na podstawie otrzymanej liczby punktów zostaną utworzone listy rankingowe (osobne dla kobiet  
i osobna dla mężczyzn) w podziale na osoby nieaktywne zawodowo (co najmniej 80%) i osoby 
pracujące, w kolejności od największej do najmniejszej liczby przyznanych punktów. Do projektu 
zostanie zakwalifikowanych pierwszych 65 osób (39 kobiet i 26 mężczyzn) z najwyższą liczbą 
punktów. Pozostali Kandydaci/tki zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Listy rankingowe 
zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu z poszanowaniem postanowień przepisów 
dotyczących ochrony danych osobowych poprzez wykorzystanie Indywidualnych Numerów 
Identyfikacyjnych nadanych przez Beneficjenta każdemu Kandydatowi/tce. 
Do projektu musi zostać przyjętych co najmniej 60% osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego) miasta średnie lub miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze.  
W przypadku nie uzyskania tego wymogu, do projektu przyjęta zostanie osoba z mniejszą ilością 
punktów, ale pochodząca z ww. miast. 

 
 
 
 
 

 
Miejscowość Ruda Śląska, dn. 09.10.2020    ………………………………………………….… 
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