
 

   

 

1 
Realizator projektu:  
 

 
 

Biuro projektu:  

 
AMD Group  

ul. IX Wieków Kielc 8/6,  25-516 Kielce   

kom.:  882 063 033  lub  882 117 695,   e-mail: biuro.kielce@amd-group.pl 

http://www.amd-group.pl 
 

REGULAMIN REKRUTACJI  

do projektu „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. AMD GROUP Michał Drymajło realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01-26-0024/15 – 

„Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”. 

2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 10 Działanie 10.4 Rozwój 

przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie 

rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych  

i bezzwrotnych. 

3. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego  

i budżetu państwa. 

4. Zasięg terytorialny Projektu – województwo świętokrzyskie. 

5. Okres realizacji projektu: od 01.03.2016 r. do 31.12.2017 r. 

6. Niniejszy Regulamin określa kryteria rekrutacji Uczestników projektu. 

 

§ 2 

Definicje 

 

Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają: 

1. Projekt – „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”, realizowany przez 

AMD GROUP Michał Drymajło. 

2. Instytucja Pośrednicząca  -  Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. 

3. Beneficjent – AMD GROUP Michał Drymajło. 

4. Biuro Projektu – Biuro Projektu „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości” 

zlokalizowane w Kielcach ul. IX Wieków Kielc 8/6, 25-516 Kielce. 

5. Kandydat – osoba fizyczna nieposiadająca zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku 

życia
1
 (zgodnie z def. z § 3) zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności 

gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzącej 

działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 

6. Uczestnik projektu – Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do Projektu, zgodnie 

z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

                                                
1 

Grupę docelową stanowić mogą jedynie osoby powyżej 29 roku życia (do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia 

udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia). Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w 

projekcie. 
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7. Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy – osoba pozostająca bez 

pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która jest 

zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Studenci studiów stacjonarnych 

uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria 

dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu 

macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej 

definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby 

bezrobotne. Do projektu kwalifikowane będą osoby bezrobotne o ustalonym I lub II 

profilu pomocy. 

8. Osoba długotrwale bezrobotna – w przypadku osób dorosłych (25 lat lub więcej) – 

osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). 

9. Osoba z niepełnosprawnościami – Osoba niepełnosprawna 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 osoba z 

zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 

ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z 

odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 

10. Osoba odchodząca z rolnictwa – rolnik oraz członkowie jego rodziny zarejestrowani 

jako bezrobotni, pod warunkiem że należą do osób w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy (do projektu kwalifikowane będą osoby z niepełnosprawnościami, osoby 

długotrwale bezrobotne, kobiety), a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha 

przeliczeniowych, u których następuje przejście z KRUS do ZUS.  

11. Obszar wiejski - zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Wykonawczego 

Komisji (UE) NR 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. to obszar o małej gęstości 

zaludnienia (kod 03) – zgodnie ze stopniem urbanizacji ujętym w klasyfikacji 

DEGURBA obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji 

zamieszkuje tereny wiejskie (tj. gminy, które zostały przyporządkowane do kategorii 3 

klasyfikacji DEGURBA). Zestawienie gmin zamieszczone na stronie internetowej 

EUROSTAT: 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA 

(tabela z nagłówkiem "dla roku odniesienia 2012") 

12. Dzień przystąpienia do Projektu – dzień złożenia przez Kandydata Dokumentów 

rekrutacyjnych osobiście w Biurze Projektu lub data wpływu Dokumentów 

przekazanych drogą pocztową/kurierem do Biura Projektu,  

13. Dokumenty rekrutacyjne – komplet dokumentów, który należy złożyć w Biurze 

Projektu, w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze. 

14. Komisja Rekrutacyjna – zespół oceniający Dokumenty rekrutacyjne do Projektu  

i dokonujący kwalifikacji Kandydatów na Uczestników projektu. 

mailto:biuro.kielce@amd-group.pl
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15. NIK – Numer Identyfikacyjny Kandydata – numer nadany w momencie złożenia 

Dokumentów rekrutacyjnych. 

 

§ 3  

Uczestnicy projektu 

Osoby fizyczne, w wieku powyżej 29 roku życia
2
, zarejestrowane jako bezrobotne 

(o ustalonym I lub II profilu pomocy) zamieszkujące obszar województwa świętokrzyskiego 

(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zamierzające rozpocząć prowadzenie 

działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego, z wyłączeniem 

zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych 

przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, 

o następujących cechach:  

a) znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby 

z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety,  

b) osoby odchodzące z rolnictwa oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako 

bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

wymienionych w pkt. a), a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha 

przeliczeniowych, u których następuje przejście z KRUS do ZUS, 

 

§ 4  

Wyłączenia z udziału w Projekcie 

 

1. W Projekcie nie mogą uczestniczyć: 

a. osoby zatrudnione u Beneficjenta lub wykonawcy w ciągu ostatnich 2 lat a także 

osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem i/lub pracownikiem Beneficjenta 

uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: 

 związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia 

i/lub  

 związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 

b. osoby zatrudnione w Instytucji Pośredniczącej w ciągu ostatnich 2 lat,   

c. osoby, które korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze 

środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Poddziałania 10.2.1, na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, 

d. osoby, które były wspólnikami spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, 

spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej) oraz spółek 

cywilnych w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu,  

                                                
2 

Grupę docelową stanowić mogą jedynie osoby powyżej 29 roku życia (do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia 

udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia). Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w 

projekcie. 
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e. osoby, które były udziałowcami lub akcjonariuszami spółek kapitałowych prawa 

handlowego (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych) w okresie 12 

kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu. Dopuszczalne jest uczestnictwo 

w Projekcie udziałowców lub akcjonariuszy spółek kapitałowych prawa handlowego, 

których akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych, 

f. osoby, które były członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa 

spółdzielczego w okresie 12 kolejnych miesięcy przed 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 członkowstwa, 

g. osoby, które w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach 

podatkowym 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 pomoc, 

h. osoby karane za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego 

lub umyślne przestępstwo skarbowe, osoby objęte karą zakazu dostępu do środków 

o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.1 i 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 

27.08.2009 r (Dz.U.2009 nr 157 poz.1240) lub jeśli toczy się przeciwko nim 

postępowanie karne,  

i. osoby nie korzystające w pełni z praw publicznych,  

j. osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, 

k. osoby zamierzające zarejestrować działalność gospodarczą poza terenem woj. 

Świętokrzyskiego lub prowadzące jednoososbową działalność gospodarczą,  

l. osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez 

członka rodziny
3
 z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) 

stanowiących zaplecze dla tej działalności, w przypadku gdy członek rodziny zaprzestał 

prowadzenia działalności gospodarczej nie później niż miesiąc przed dniem złożenia 

przez Kandydata formularza rekrutacyjnego, 

m. osoby zamierzające prowadzić działalność gospodarczą jednocześnie o tym samym 

profilu (o tym samym numerze PKD) co przedsiębiorstwo prowadzone przez członka 

rodziny i pod tym samym adresem, z wykorzystaniem pomieszczeń, w których jest 

prowadzona działalność. 

                                                
3
 Pod pojęciem członka rodziny rozumie się małżonkę/małżonka oraz osobę znajdującą się w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej a także pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia 
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2. Z uwagi na ograniczenia wynikające z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 

2014-2020 oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1401/2013 z dnia 18.12.2013 

w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

do pomocy de minimis nie może być pomoc: 

a. udzielana na działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 

r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury; 

b. udzielana na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych; 

c.  udzielana w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych 

wymienionych jeżeli: 

 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; 

d. przyznawana na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw 

członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych 

produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi 

wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;  

e. uwarunkowana pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do 

towarów sprowadzanych z zagranicy. 

3. Nie jest dopuszczalne udzielenie wsparcia osobom planującym rozpoczęcie działalności 

gospodarczej w zakresie wymienionym w art. ust. 2 lit. c id ust. 3 lit. d oraz ust.4 i 5 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014). 

4. Nie jest dopuszczalne udzielanie wsparcia osobom, które planują wykorzystanie 

przewidzianej w projekcie pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu 

drogowego towarów zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013. 

 

§ 5 

Dokumenty rekrutacyjne 

 

Dokumenty rekrutacyjne składają się z następujących elementów: 

 Formularz rekrutacyjny do Projektu, który należy przygotować w formie 

elektronicznej lub wypełnić odręcznie, pismem czytelnym i przedłożyć w formie 

wydruku lub wypełnioną odręcznie wraz z czytelnym podpisem Kandydata 

do projektu, wraz z kompletnie uzupełnionymi i podpisanymi załącznikami: 

 Deklaracja uczestnictwa w Projekcie  

mailto:biuro.kielce@amd-group.pl
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 Kserokopia dowodu osobistego poświadczona własnoręcznie za zgodność 

z oryginałem/oświadczenie pracownika przyjmującego wniosek o weryfikacji danych 

osobowych 

 Oświadczenie osoby bezrobotnej o spełnianiu warunków uczestnictwa 

w projekcie, wraz z załącznikiem (jeśli dotyczy) 

 Oświadczenie osoby odchodzącej z rolnictwa o spełnianiu warunków 

uczestnictwa w projekcie, wraz z załącznikiem (jeśli dotyczy) 

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Beneficjent zastrzega sobie prawo do wglądu i weryfikacji w uzasadnionych przypadkach 

Zaświadczenia z Urzędu Pracy potwierdzającego status osoby bezrobotnej o ustalonym I lub II 

profilu pomocy wraz z wyszczególnionymi okresami zarejestrowania w przeciągu ostatnich 12 

miesięcy przed złożeniem formularza rekrutacyjnego wydane nie wcześniej niż miesiąc przed 

złożeniem formularza rekrutacyjnego. 

 

§ 6 

Rekrutacja uczestników projektu 

 

I. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych. 

1. Proces rekrutacji przeprowadzony zostanie w II edycjach: 

- I edycja rozpocznie się od 18.04.2016 r. i trwać będzie do 29.04.2016 r. 

lub do momentu zebrania 55 poprawnych zgłoszeń; 

- II edycja rozpocznie się od 11.07.2016 r. i trwać będzie do 22.07.2016 r. 

lub do momentu zebrania 55 poprawnych zgłoszeń. 

2. Wnioskodawca zastrzega sobie możliwość zakończenia przyjmowania zgłoszeń na 

listę podstawową w danej edycji po wpłynięciu 55 poprawnego zgłoszenia i 

przyjmowanie zgłoszeń na listę rezerwową w przypadku wpływu więcej niż 55 

poprawnych zgłoszeń. 

3. Wnioskodawca zastrzega sobie możliwość zakończenia przyjmowania zgłoszeń 

bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami na listę podstawową w przypadku 

wpłynięcia 11 poprawnych zgłoszeń tych osób w jednej edycji, przy jednoczesnym 

przyjmowaniu zgłoszeń bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami na listę 

rezerwową i prowadzeniu naboru do pozostałych grup, wymienionych w pkt. 4 i 5.  

4. Wnioskodawca zastrzega sobie możliwość zakończenia przyjmowania zgłoszeń osób 

odchodzących z rolnictwa i ich domowników na listę podstawową w przypadku 

wpłynięcia 33 poprawnych zgłoszeń tych osób w jednej edycji, przy jednoczesnym 

przyjmowaniu zgłoszeń bezrobotnych osób odchodzących z rolnictwa i ich 

domowników na listę rezerwową i prowadzeniu naboru do pozostałych grup, 

wymienionych w pkt. 3 i 5. 

5. Wnioskodawca zastrzega sobie możliwość zakończenia przyjmowania zgłoszeń osób 

długotrwale bezrobotnych i bezrobotnych kobiet (nie będących osobami należącymi 

mailto:biuro.kielce@amd-group.pl
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do w/w grup – ust. 3 i 4) na listę podstawową w przypadku wpłynięcia łącznie 16 

poprawnych zgłoszeń tych osób w jednej edycji, przy jednoczesnym przyjmowaniu 

zgłoszeń osób długotrwale bezrobotnych i bezrobotnych kobiet (nie będących 

osobami należącymi do w/w grup – ust. 3 i 4) na listę rezerwową i prowadzeniu 

naboru do pozostałych grup, wymienionych w pkt. 3.  

6. Wnioskodawca zastrzega sobie możliwość zakończenia przyjmowania zgłoszeń 

Kandydatów z poza terenów wiejskich w przypadku wpłynięcia 40 poprawnych 

zgłoszeń tych osób w jednej edycji. 

7. Beneficjent zastrzega sobie prawo wstrzymania rekrutacji Kandydatów w II edycji 

naboru do poszczególnej grupy docelowej w przypadku zakwalifikowania do projektu 

w ramach I edycji maksymalnej liczby Uczestników przewidzianych w poszczególnej 

grupie docelowej: osoby długotrwale bezrobotne – 18 Uczestników projektu, osoby 

odchodzące z rolnictwa i ich domownicy – 18 Uczestników projektu, osoby 

z niepełnosprawnościami - 6 Uczestników projektu, bezrobotne kobiety (nie należące 

wcześniej wymienionych grup) – 18 Uczestników projektu. 

8. Ostateczne zamknięcie naboru formularzy do projektu (procesu rekrutacji) nastąpi pod 

warunkiem osiągnięcia następujących wskaźników: 

- osoby odchodzące z rolnictwa i ich domownicy – co najmniej 30% Uczestników 

projektu (18 osób), 

- osoby z niepełnosprawnościami – co najmniej 10% Uczestników projektu (6 osób), 

- osoby długotrwale bezrobotne oraz bezrobotne kobiety (nie należące do pozostałych 

grup) – nie więcej niż 60% Uczestników projektu kwalifikowanych ze względu na 

status osoby długotrwale bezrobotnej lub bezrobotnej kobiety nie należącej do 

pozostałych grup, 

- mieszkańcy obszarów wiejskich – co najmniej 40% Uczestników projektu. 

9. Regulamin rekrutacji uczestników do projektu wraz z kompletem załączników 

zostanie podany przez Beneficjenta do publicznej wiadomości na 10 dni roboczych 

przed dniem rozpoczęcia rekrutacji do projektu. 

10. Aktualny Regulamin rekrutacji wraz z formularzem rekrutacyjnym zostanie 

udostępniony od dnia 23.06.2016 r. na stronie  

http://www.amd-group.pl/swietokrzyska-akademia-przedsiebiorczosci.html oraz w 

biurze projektu w Kielcach przy ul. IX Wieków Kielc 8/6, a także jako link na stronie 

internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach www.wup.kielce.pl.  

11. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego do 

Projektu na wzorze, będącym załącznikiem nr 1 do Regulaminu i dostarczenie go 

wraz z pozostałymi Dokumentami rekrutacyjnymi w wyznaczonym terminie do Biura 

Projektu. 

12. Kandydaci zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionego Formularza 

rekrutacyjnego (wypełnionego w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie) wraz 

z wymaganymi załącznikami. 

mailto:biuro.kielce@amd-group.pl
http://www.amd-group.pl/swietokrzyska-akademia-przedsiebiorczosci.html
http://www.wup.kielce.pl/
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13. Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem 

poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura 

Projektu: AMD Group, ul. IX Wieków Kielc 8/6, 25-516 Kielce. W przypadku 

osobistego złożenia Dokumentów rekrutacyjnych lub przez kuriera – osoba 

dostarczająca otrzyma potwierdzenie ich złożenia z podaniem daty i godziny ich 

przyjęcia oraz nadanym Numerem Identyfikacji Kandydata. W przypadku przesłania 

dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania 

dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do biura projektu. 

14. Data nadania dokumentów potwierdzona datą stempla pocztowego nie może być 

wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru. 

15. Dokumenty rekrutacyjne złożone przed terminem rozpoczęcia rekrutacji, następnego 

dnia po terminie zakończenia rekrutacji, jak również dokumenty złożone wielokrotnie 

nie będą podlegać rozpatrzeniu. 

 

 

II. Kwalifikacja Kandydatów do projektu 

 

1. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 60 osób (po 30 Uczestników projektu 

w każdej z dwóch edycji naboru), które spełniają warunki uczestnictwa określone w § 

3 oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z § 4 niniejszego Regulaminu, złożyły 

poprawnie dokumenty rekrutacyjne oraz otrzymają najwyższą liczbę punktów 

w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

2. W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby 

Kandydatów do projektu, Projektodawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia 

dodatkowego terminu składania formularzy rekrutacyjnych. 

3. Formularz rekrutacyjny wypełniony przez kandydata ubiegającego się o udział  

w projekcie będzie oceniany przez 2 losowo wybranych członków Komisji 

Rekrutacyjnej, zgodnie z zakresem przewidzianym w Karcie oceny formularza 

rekrutacyjnego. 

4. Proces oceny formularza rekrutacyjnego będzie obejmować: 

 ocenę formalną formularza rekrutacyjnego – przeprowadzoną na podstawie części I 

karty oceny formularza rekrutacyjnego (w przypadku uchybień dotyczących miękkich 

kryteriów istnieje możliwość korekty w ciągu 3 dni roboczych od powiadomienia pod 

rygorem odrzucenia zgłoszenia, 

 ocenę merytoryczną formularza rekrutacyjnego - przeprowadzoną na podstawie części 

II karty oceny formularza rekrutacyjnego, 

 opinię doradcy zawodowego i psychologa na temat predyspozycji Kandydata 

do prowadzenia działalności gospodarczej – rozmowy kwalifikujące i testy 

kompetencji - część III karty oceny formularza rekrutacyjnego.  

5. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie będzie decydować: 

mailto:biuro.kielce@amd-group.pl
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- liczba otrzymanych punktów za odpowiedzi na znajdujące się w formularzu 

rekrutacyjnym pytania  

- liczba otrzymanych punktów w wyniku rozmowy kwalifikującej zawierającej test 

kompetencji przeprowadzony przez osoby przygotowane merytorycznie do realizacji 

tego typu działań (psycholog i doradca zawodowy), której celem jest weryfikacja 

predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności 

gospodarczej (osoba ubiegająca się o udział w projekcie powinna wykazywać się 

m.in. takimi cechami jak: motywacja, wykonalność przedsięwzięcia, 

przedsiębiorczość, samodzielność, zdolności organizacjo-analityczne
4
 

 

6. Minimalna liczba punktów kwalifikujących uczestnika do udziału w projekcie wynosi 

60. Ponadto liczba punktów uzyskanych w kategorii pomysł biznesowy musi stanowić 

co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania w tej kategorii. 

7. Wraz z liczbą uzyskanych punktów oceniający przedstawią pisemne uzasadnienie 

oceny formularza zgłoszeniowego (min. 5 zdań). 

8. W przypadku wystąpienia rozbieżności wynoszącej co najmniej 30 punktów w ocenie 

formularzy zgłoszeniowych, oceny dokonuje trzeci członek Komisji Rekrutacyjnej  

i jego ocena jest wiążąca. 

9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie któregoś z zakwalifikowanych 

kandydatów na jego miejsce może zostać zaproszona osoba z listy rezerwowej. 

 

III. Kryteria ocen formularzy zgłoszeniowych. 

 

Formularze zgłoszeniowe będą oceniane w oparciu o następujące kryteria: 

1. Pomysł biznesowy, 

2. Kwalifikacje, doświadczenie i przygotowanie Kandydata do prowadzenia działalności 

gospodarczej, 

3. Punkty za spełnienie dodatkowych kryteriów, 

4. Predyspozycję Kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

 

IV. Metodologia przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów: 

 

Formularze zgłoszeniowe będą oceniane w oparciu o następująca metodologię: 

1. Ocena pomysłu biznesowego Kandydata – maksymalnie 60 punktów 

2. Kwalifikacje, doświadczenie i przygotowanie do prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej Kandydata – maksymalnie 30 punktów 

                                                
4
 W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów decydować będzie liczba punktów 

otrzymanych w kategorii pomysł biznesowy. 

mailto:biuro.kielce@amd-group.pl
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3. Pisemna opinia doradcy zawodowego i psychologa o predyspozycji Kandydata do 

prowadzenia działalności gospodarczej - maksymalnie 10 punktów 

Dodatkowe punkty przyznawane zostaną osobom:  

- z wykształceniem poniżej średniego - 5 pkt,  

- zamieszkujących obszary wiejskie -15 pkt, 

- posiadające dochód na osobę w rodzinie poniżej 800zł - 10 pkt. 

§ 7  

Ogłoszenie wyników rekrutacji 

 

1. Lista Kandydatów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie, (lista podstawowa i 

lista rezerwowa) z podziałem na płeć i grupy zgodnie z kryteriami zostanie ogłoszona na 

podstronie projektu dostępnej na http://www.amd-group.pl/swietokrzyska-akademia-

przedsiebiorczosci.html i w biurze projektu. 

2. Informacja o wynikach oceny Formularza rekrutacyjnego zostanie przekazana 

Kandydatom w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia postępowania 

rekrutacyjnego.  

3. Kandydat, którego Formularz rekrutacyjny został odrzucony zostanie pisemnie 

poinformowany o przyczynach odrzucenia jego aplikacji (uzasadnienie wraz  

z uzyskanym wynikiem punktowym). 

4. Beneficjent ma obowiązek pisemnego  poinformowania na prośbę osoby ubiegającej się o 

udział w projekcie o przyczynach odrzucenia jej aplikacji (uzasadnienie wraz z 

uzyskanym wynikiem punktowym). 

5. Uczestnik projektu, może wnioskować o wydanie kserokopii kart oceny formularza 

rekrutacyjnego. Kopie dokumentów nie będą posiadały danych osób oceniających  

z uwagi na fakt, iż są one wyłączone z jawności zgodnie z ograniczeniami, o których 

mowa w art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

6. Osoby niezakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną umieszczone  

na rankingowej liście rezerwowej wg liczby punktów, które otrzymali podczas procesu 

rekrutacji. 

7. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zobowiązane 

są do podpisania Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych w terminie 

do 5 dni od dnia poinformowania o wyniku oceny. Brak podpisania umowy 

w wyznaczonym terminie oznaczał będzie rezygnację Kandydata z uczestnictwa 

w projekcie i na jego miejsce zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.  

8. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od obowiązku przeszkolenia uczestników projektu,  

w przypadku udokumentowania przez nich odbycia w ciągu ostatnich trzech lat 

poprzedzających przystąpienie do projektu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia 

działalności gospodarczej.  

mailto:biuro.kielce@amd-group.pl
http://www.amd-group.pl/swietokrzyska-akademia-przedsiebiorczosci.html
http://www.amd-group.pl/swietokrzyska-akademia-przedsiebiorczosci.html
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9. Od przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną oceny (obejmującej m.in. ocenę 

formularzy rekrutacyjnych) nie przysługują osobie ubiegającej się o udział 

w projekcie żadne środki odwoławcze. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla Uczestników Projektu, 

należy do Beneficjenta.  

2. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych  

i wytycznych dotyczących realizacji Poddziałania 10.4.1 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 

3. Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany Wytycznych lub innych 

dokumentów programowych dotyczących realizacji projektu. 

4. Beneficjent zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian w niniejszym 

Regulaminie w przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków 

realizacji umowy o dofinansowanie podpisanej przez AMD Group Michał Drymajło 

z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, a także w przypadku pisemnych zaleceń 

wprowadzenia określonych zmian ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Kielcach, bądź innych organów lub instytucji uprawnionych do przeprowadzenia 

kontroli realizacji projektu. Każdorazowa zmiana niniejszego Regulaminu będzie 

wymagała zatwierdzenia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. 

5. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej 

http://www.amd-group.pl/swietokrzyska-akademia-przedsiebiorczosci.html  

6. Beneficjent zastrzega sobie   prawo zaprzestania realizacji  Projektu w razie 

rozwiązania umowy o dofinansowanie z WUP. 

7. W przypadku o którym mowa w pkt 3, 4 i 6 Kandydatom jak i Uczestnikom nie  

przysługuje żadne roszczenie wobec Beneficjenta. 

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej 

http://www.amd-group.pl/swietokrzyska-akademia-przedsiebiorczosci.html 

 

Załączniki: 

1. Formularz rekrutacyjny do Projektu. 

2. Karta oceny formularza rekrutacyjnego. 

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie. 

4. Oświadczenie osoby bezrobotnej o spełnianiu warunków uczestnictwa w projekcie – 

jeśli dotyczy. 

5. Oświadczenie osoby odchodzącej z rolnictwa o spełnianiu warunków uczestnictwa w 

projekcie – jeśli dotyczy. 

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
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