
 

 

REGULAMIN 
REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W ŚCIEŻCE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE 

„Praca przede wszystkim – nowe zatrudnienie lub własna firma odpowiedzią na zwolnienia z 
przyczyn niedotyczących pracownika” 
Numer Projektu: RPPM.05.06.00-22-0043/17 

 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy dokument określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa w Projekcie „Praca przede 
wszystkim – nowe zatrudnienie lub własna firma odpowiedzią na zwolnienia z przyczyn niedotyczących 
pracownika”. 

2. Projekt jest realizowany w okresie: 01.11.2017 do 31.05.2019 roku. 
3. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, 

w Partnerstwie z Fundacją Gospodarczą im. Karola Marcinkowskiego. 
4. Obszar realizacji projektu obejmuje swoim zasięgiem województwo pomorskie. 
 
 

§ 2. Definicje 
 

1. Projekt –przedsięwzięcie, które funkcjonuje pod nazwą  „Praca przede wszystkim – nowe zatrudnienie lub 
własna firma odpowiedzią na zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika”, współfinansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 05 Zatrudnienie, Działanie 05.06 
Adaptacyjność pracowników, realizowane w ramach umowy o dofinansowanie projektu. 

2. Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 
3. Beneficjent – Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku (SWP). 
4. Partner – Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego. 
5. Kandydat/Kandydatka (dalej Kandydat) – osoba pozostająca bez pracy, lub przewidziana do 

zwolnienia, która znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z 
przyczyn niedotyczących pracownika, mieszkająca na terenie województwa pomorskiego, spełniająca 
kryteria uczestnictwa w projekcie, zapisane w § 4 niniejszego regulaminu, która złożyła poprawnie 
wypełnione dokumenty rekrutacyjne i bierze udział w procesie rekrutacji do Projektu. 

6. Uczestnik/Uczestniczka (dalej Uczestnik) projektu – uczestnik projektu w rozumieniu Wytycznych w 
zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014- 2020, 
zakwalifikowana do udziału w Projekcie, spełniająca kryteria uczestnictwa w Projekcie zapisane w § 4 
niniejszego regulaminu. 

7. Osoba zwolniona/pracownik zwolniony – osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z 
przyczyn niedotyczących pracownika  w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do 
projektu. 

8. Pracownik przewidziany do zwolnienia – pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia 
stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika. 

9. Wypowiedzenie/utrata pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (dotyczących zakładu pracy) - 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z 
pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2015 r. poz. 192, ze 
zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 
1502, ze zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn 
u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy 
z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych. 



 

 

10. Osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych – osoba posiadająca wykształcenie do poziomu ISCED 3 
włącznie zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED 2011) zaaprobowaną 
przez Konferencję Ogólną UNESCO. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w 
Zasadach pomiaru wskaźników w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

11. Osoba niepełnosprawna – osoba niepełnosprawna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. Nr 127 
poz. 721, ze zm.) lub osoba z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. 
o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 546 ze zm.), tj. osoby z odpowiednim 
orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.  

12. Komisja oceny wniosku (dotyczy ścieżki dotacyjnej) – dokonuje oceny wniosków o udzielenie 
jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej /udzielenie podstawowego 
wsparcia pomostowego/udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego, w oparciu o Regulamin Komisji 
Oceny Wniosków, powoływana przez beneficjenta.  

13. Dotacja - Dotacja inwestycyjna na rozpoczęcie działalności gospodarczej polegająca na udzieleniu osobie 
fizycznej, która rozpoczęła działalność gospodarczą, jednorazowego, bezzwrotnego wsparcia 
kapitałowego, ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych umożliwiających 
funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa. 

14. Wsparcie pomostowe - jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej, przyznawane jest w postaci:  
a) usług doradczo-szkoleniowych, o charakterze specjalistycznym (indywidualnych lub grupowych) 

udzielanych w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (podstawowe – do 
6 miesięcy, przedłużone – do 6 miesięcy); 

b) pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
obowiązującego na dzień wypłacania wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia 
rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 

15. Biuro projektu – miejsce, w którym można składać dokumenty rekrutacyjne, przechowywana jest 
dokumentacja Projektu oraz umożliwiony jest kontakt Uczestników z personelem Projektu, adres: 
Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku 
Ul. Piekarnicza 12A; 80-126 Gdańsk, 
Tel: 58 350 51 40, kom. 600 421 420; www.swp.gda.pl 

16. Dokumenty rekrutacyjne – formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami, inne dokumenty 
potwierdzające kwalifikowalność uczestnika, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. 

17. Dzień roboczy - za dzień roboczy uznawany jest każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt). 

18. Ścieżka przedsiębiorczości – forma wsparcia udzielana w ramach projektu „Praca przede wszystkim – 
nowe zatrudnienie lub własna firma odpowiedzią na zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika”, 
mająca na celu udzielenie wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

19. Informacja pisemna dotycząca wyników oceny – informacja przekazywana w formie co najmniej za 
pośrednictwem poczty elektronicznej za potwierdzeniem odczytu wiadomości i/lub listownie za 
potwierdzeniem odbioru (niedopuszczalne jest przekazywanie informacji wyłącznie podczas rozmowy 
telefonicznej). 

 
 
 

§ 3. Cel Wsparcia 
 

Poprawa sytuacji min. 10 osób  pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących 
pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i/lub pracowników 



 

 

przewidzianych do zwolnienia, przez założenie własnych firm, dzięki wsparciu finansowemu. Projekt 
realizowany w okresie XI.2017-V.2019. 

 
 

§ 4. Kryteria uczestnictwa w Projekcie w ramach ścieżki przedsiębiorczości 
i warunki ubiegania się o wsparcie finansowe. 

 
1. Kandydaci na Uczestników Projektu są informowani o przyjętych kryteriach kwalifikacji do udziału 

w Projekcie, w szczególności przez postanowienia niniejszego Regulaminu. Składając podpisany 
Formularz Rekrutacyjny uczestnicy projektu potwierdzają, że zostali o tych kryteriach poinformowani. 

2. Wsparcie skierowane jest do 13 pełnoletnich osób które: 
a) zamieszkują na terenie województwa pomorskiego (według Kodeksu Cywilnego); 

b) pozostają bez zatrudnienia i utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym 
niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu  i/lub pracowników przewidzianych do zwolnienia, 
którzy znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn 
niedotyczących pracownika - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych 
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 192, ze zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 
pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku 
służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał 
likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub 
technologicznych, które jednocześnie należą co najmniej do jednej z poniższych grup: 

• kobiety; 

• osoby powyżej 50 roku życia; 

• osoby o niskich kwalifikacjach; 

• osoby z niepełnosprawnościami. 
3. O zakwalifikowaniu do Projektu decydować będzie w szczególności: 
1) złożenie przez Kandydata kompletnych, poprawnie wypełnionych i własnoręcznie podpisanych 

dokumentów rekrutacyjnych w terminie trwania rekrutacji i  nie wcześniej niż po upływie 10 dni roboczych 
liczonych od podania do publicznej wiadomości dokumentów rekrutacyjnych, w tym: 
a) formularza zgłoszeniowego zawierającego co najmniej elementy: 

• dane kontaktowe kandydata; 

• status na rynku pracy i/lub inne dane pozwalające ocenić przynależność kandydata do danej grupy 
docelowej; 

• informację, czy kandydat zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w ramach projektu; 

• krótki opis planowanej działalności gospodarczej (sektor, branża, posiadane zasoby, w tym kwalifikacje i 
umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, planowany koszt inwestycji); 

• oświadczenie o nieposiadaniu aktywnego wpisu do CEIDG, niezarejestrowaniu jako przedsiębiorca w KRS 
lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu (załącznik nr 1 do niniejszych Standardów); 

• oświadczenia o niekorzystaniu 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; 

• oświadczenie o zapoznaniu się przez potencjalnych uczestników projektu z regulaminem rekrutacji oraz 
regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i akceptacji 
ich warunków; 

• oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w formularzu; 

• oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i 
posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; 



 

 

• oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku do beneficjenta i/lub pracownika beneficjenta, partnera lub 
wykonawcy w związku mogącym naruszyć zasady bezstronności w procesie rekrutacji i oceny wniosku; 

• oświadczenie o niekaralności karą zakazu 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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.); 

• oświadczenie o braku zajęcia komorniczego z tytułu obowiązku alimentacyjnego. 
2) w przypadku osób zwolnionych - dostarczenie ostatniego świadectwa pracy (jeśli dotyczy),  oświadczenia 

o rozwiązaniu/wypowiedzeniu/wygaśnięciu stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika 
(wystawionego przez pracodawcę), a jeżeli z ww. dokumentów nie będzie wynikać przyczyna 
rozwiązania/wypowiedzenia/wygaśnięcia stosunku pracy – dodatkowo także inny dokument pochodzący 
od pracodawcy, z którego będzie wynikać, iż stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn dotyczących 
zakładu pracy (w rozumieniu § 2 pkt. 7 i 9 niniejszego regulaminu); zaświadczenie z PUP o statusie na 
rynku pracy- jeśli dotyczy; 

3) w przypadku pracowników przewidzianych do zwolnienia – oświadczenie/zaświadczenie podpisane przez 
pracodawcę o rozwiązaniu/wypowiedzeniu stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika 
(wystawionego przez pracodawcę), z którego wynikać będzie, iż osoba została przewidziana do 
zwolnienia, a jeżeli z tego dokumentu nie będzie wynikać przyczyna rozwiązania/wypowiedzenia stosunku 
pracy – dodatkowo także inny dokument pochodzący od pracodawcy, z którego będzie wynikać, iż 
stosunek pracy został wypowiedziany z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w rozumieniu § 2 pkt. 8 i 9 
niniejszego regulaminu); 

4) w momencie przystąpienia do projektu złożenie: 
a) deklaracji uczestnictwa w Projekcie; 
b) Oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020; 

c) oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny 
wspierający realizację programów operacyjnych; 

d) oświadczenie o spełnieniu kryteriów uczestnictwa; 
e) zaświadczenia z PUP o statusie na rynku pracy, jeśli dotyczy; 
f) innych zaświadczeń/oświadczeń wyżej nie wymienionych, niezbędnych do oceny kwalifikowalności 

uczestnika projektu. 
5) łącznie spełnienie przez Kandydata kryteriów, o których mowa w § 4 powyżej. 

 
4. Ponadto ze wsparcia udzielanego w ramach projektu, w ścieżce przedsiębiorczości,  jest wyłączona osoba 

która: 
a) nie złożyła oświadczenia o nieposiadaniu aktywnego wpisu do CEIDG, niezarejestrowaniu jako 

przedsiębiorca w KRS lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów 

w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; 

b) nie złożyła oświadczenia o niekorzystaniu 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; 

c) nie złożyła oświadczenia o zapoznaniu się przez potencjalnych uczestników projektu z regulaminem 

rekrutacji oraz regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej i akceptacji ich warunków; 

d) nie złożyła oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w formularzu; 

e) była zatrudniona w ciągu ostatnich 2 lat u beneficjenta, partnera lub wykonawcy, a także osoba, którą 

łączy lub łączył z beneficjentem i/lub pracownikiem beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącym 



 

 

w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów, związek małżeński; stosunek pokrewieństwa i powinowactwa 

(w linii prostej lub bocznej do II stopnia); związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 

f) nie złożyła oświadczenia o niekaralności za przestępstwa skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw 

publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; 

g) nie złożyła oświadczenia o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art.5 ust.3 

pkt.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885, z późn.zm.); 

h) nie złożyła oświadczenia o braku zajęcia komorniczego z tytułu obowiązku alimentacyjnego. 

i) nie odbyła rozmowy z doradcą zawodowym, której celem jest weryfikacja umiejętności, sytuacji 

zawodowej oraz predyspozycji kandydata (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do 

samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej lub doradca zawodowy nie stwierdził w 

Indywidulanym Planie Działania (IPD) predyspozycji kandydata do założenia prowadzenia działalności 

gospodarczej; 

j) nie oświadczyła, że dane zawarte  w Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne ze stanem prawnym i 

faktycznym. 

k) zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowych z 

Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. RP poz. 1073 z dnia 30 lipca 2015 r.) 

odwołującego się do zapisów rozporządzenia Komisji (UE)  nr 1407/2013 r. w sprawie stosowania art. 107 

i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z 

24.12.2013 r.) planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej:  

a.  w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 (1), 
b.   w zakresie produkcji podstawowych produktów rolnych1; 
c. w zakresie przetwarzania i wprowadzenia2 do obrotu produktów rolnych jeżeli:  

• wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od 
producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte 
pomocą, 

•  przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom 
podstawowym.  

                                                           

1
 Produkty rolne oznaczają produkty wymienione w załączniku I do Traktatu, z wyjątkiem produktów 

rybołówstwa i akwakultury wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 104/2000. 

2
 Przetwarzanie produktów rolnych oznacza czynności wykonywane na produkcie rolnym, w wyniku których 

powstaje produkt będący również produktem rolnym, z wyjątkiem czynności wykonywanych w gospodarstwach, 

niezbędnych do przygotowania produktów zwierzęcych lub roślinnych do pierwszej sprzedaży. 

Wprowadzanie do obrotu produktów rolnych oznacza posiadanie lub wystawianie produktu w celu sprzedaży, 

oferowanie go na sprzedaż, dostawę lub każdy inny sposób wprowadzania produktu na rynek, z wyjątkiem jego 

pierwszej sprzedaży przez producenta podstawowego na rzecz podmiotów zajmujących się odsprzedażą lub 

przetwórstwem i czynności przygotowujących produkt do pierwszej sprzedaży; sprzedaż produktu przez 

producenta podstawowego konsumentowi końcowemu uznaje się za wprowadzanie do obrotu, jeśli następuje w 

odpowiednio wydzielonym do tego celu miejscu. 

Za przetwarzanie lub wprowadzanie do obrotu nie uznaje się czynności wykonywanych w gospodarstwach jako 

niezbędny element przygotowania produktu do pierwszej sprzedaży, takich jak zbiór, koszenie czy młócka zbóż, 

pakowanie jaj, ani też pierwszej sprzedaży na rzecz podmiotów zajmujących się odsprzedażą lub przetwórstwem. 



 

 

d.  związanej 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 wywozowej3; 
e.  uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów 
sprowadzanych z zagranicy,  
f.  w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu. 
 
Jeżeli uczestnik projektu planuje prowadzić działalność w sektorach, o których mowa w pod punkcie k) lit. 

a, b, c, a także inną działalność, niepodlegającą wykluczeniu z uzyskania wsparcia w ramach projektu, oraz 
zapewni rozdzielność rachunkową tych działalności, wówczas pomoc w ramach projektu może zostać 
udzielona na pokrycie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w ramach działalności, która nie jest objęta 
wyłączeniem. 

Pomoc  udzielona w ramach projektu nie może spowodować przekroczenia maksymalnej kwoty pomocy 
przyznanej jednemu przedsiębiorstwu wynoszącej 200 000 euro w okresie trzech lat podatkowych, a w 
przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie 
może przekroczyć 100 000 euro w okresie trzech lat podatkowych. 

 
 

§ 5 Formy wsparcia w ramach ścieżki przedsiębiorczości 
 

1. Przewiduje się następujące formy wsparcia: 
a) Indywidualne Doradztwo Zawodowe (IDZ) połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu 

Działania (IPD); 
b) Poradnictwo psychologiczne; 
c) Podstawowe wsparcie szkoleniowo – doradcze, udzielane do dnia zarejestrowania działalności 

gospodarczej, nie jest objęte regułami pomocy publicznej: 

• Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości. Szkolenie zakończone egzaminem wewnętrznym i 
zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia pod warunkiem 80% obecności i min. 60% możliwych 
punktów z egzaminu. 
Zakończenie szkolenia jest warunkiem złożenia wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji 
inwestycyjnej i wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego  (szklenie 
czterdziestogodzinne); 

• Indywidualne doradztwo zawodowe, śr. 10 h/uczestnika. 
d)   Dotacja inwestycyjna na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w wysokości średnio 23 000,00 PLN 
na osobę, ale jednocześnie nie wyższej niż nie wyższej niż 6-krotna wysokość przeciętnego 
wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia. 
Ostateczna wysokość ww. dotacji uzależniona jest od wykazanych potrzeb związanych z planowanymi 
wydatkami. 
e) Wsparcie pomostowe: 
� finansowe wsparcie pomostowe (podstawowe) wypłacane w kwocie  1 600,00 PLN, przez okres 6 

miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej; 
finansowe wsparcie pomostowe (przedłużone) wypłacane w kwocie 1 600,00 PLN przez okres 6 miesięcy – 
dla części uczestników, przyznawane w uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu, nie 
później niż w piątym miesiącu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego.  
� indywidualne i grupowe doradztwo biznesowe oraz pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji. 

                                                           

3
 Pomoc na pokrycie kosztów uczestnictwa w targach handlowych bądź kosztów badań lub usług doradczych 

potrzebnych do wprowadzenia nowego lub już istniejącego produktu na nowy rynek w innym państwie 

członkowskim lub w państwie trzecim zwykle nie stanowi pomocy wywozowej. 



 

 

Uczestnicy projektu uprawnieni są do przeznaczenia pomocy finansowej ze wsparcia pomostowego na  
pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, w 
tym kosztów ZUS, podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością. 

       Formy wsparcia, wskazane w podpunktach a, b i c powyżej, nie są objęte są regułami dotyczącymi pomocy 
publicznej. 

2. Jednorazowa dotacja oraz wsparcie pomostowe udzielane są w oparciu o zasadę de minimis, o której 
mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L nr 352 
z 24 grudnia 2013 r.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych 
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1073). 

3. Formy wsparcia w ramach ścieżki przedsiębiorczości są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i 
potencjałem uczestnika oraz z potrzebami na rynku pracy. 

4. Formy wsparcia realizowane są zgodnie ze Standardami realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.6. i 
umową o dofinansowanie projektu. 

 
 

§6 Zasady naboru do Projektu oraz oceny Formularzy Rekrutacyjnych 
 

1. Proces rekrutacji będzie jawny i otwarty, prowadzony z zachowaniem równości szans i płci i    
niedyskryminacji. 

2. Nabór do Projektu trwa do wyczerpania miejsc w Projekcie. O wsparcie finansowe na rozwój 
przedsiębiorczości mogą ubiegać się wyłącznie osoby przyjęte do Projektu w ramach rekrutacji 
prowadzonej od 31 stycznia do 16 lutego 2018 r. włącznie. Nabór prowadzony jest w jednej turze 
rekrutacyjnej. Termin rekrutacji podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Projektu www.swp.gda.pl 
(zakładka – Praca przede wszystkim)  i może podlegać zmianie pod warunkiem jej ogłoszenia na ww. 
stronie internetowej. 

3.  Rekrutacja może zostać wstrzymana, gdy wpłynie dwukrotnie więcej formularzy niż zakładano w 
projekcie. Informacja o wstrzymaniu rekrutacji zostanie zamieszczona minimum 24 godziny przed 
zamknięciem rekrutacji. W takim wypadku osoby, które złożą Formularze Rekrutacyjne  po wstrzymaniu 
rekrutacji, będą wpisywane na listę rezerwową.  

4. Termin rekrutacji może ulec przedłużeniu w przypadku braku wystarczającej liczby kandydatów. SWP 
może ogłosić dodatkową rekrutację do projektu, w przypadku braku liczby uczestników w wymiarze 
wskazanym dla  projektu. 

5. Po zakończeniu  tury rekrutacyjnej odbywa się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej. 
6. Osoba, która ubiega się o udział w Projekcie, składa w Biurze Projektu SWP (ul. Piekarnicza 12A, 80-126 

Gdańsk) wypełniony i podpisany Formularz Rekrutacyjny, który obejmuje w szczególności dane i 
oświadczenia, których złożenie stanowi warunek zakwalifikowania do ścieżki przedsiębiorczości w 
Projekcie. Do Formularza Rekrutacyjnego należy dołączyć dokumenty na potwierdzenie spełnienia 
warunków uczestnictwa w Projekcie, o których mowa § 4  niniejszego Regulaminu. 

7. W razie wątpliwości co do treści dokumentów, o których mowa powyżej w ust. 4, SWP może zażądać     
przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata na Uczestnika 
Projektu warunków uczestnictwa w Projekcie. 

8. W przypadku dołączonych do dokumentów, o których mowa w § 4 kserokopii, są składane  
poświadczonych kopiach (tj. w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uczestnika, 
przy czym SWP może dodatkowo zażądać okazania oryginału danego dokumentu). W wypadku 
osobistego złożenia dokumentów w Biurze Projektu SWP w Gdańsku, kopie mogą być poświadczone 
przez osobę przyjmującą Formularz Rekrutacyjny po okazaniu oryginału. 



 

 

9. Formularz Rekrutacyjny może być złożony osobiście lub wysłany przesyłką pocztową lub kurierską, 
z zastrzeżeniem ust. 8 i 9. 

10. Datą złożenia Formularza Rekrutacyjnego jest data jego wpływu do Biura Projektu SWP w Gdańsku. 
11. W wypadku, gdy termin określony w niniejszym Regulaminie, w umowach zawartych w ramach Projektu, 

przypada na sobotę, niedzielę lub w dzień ustawowo wolny od pracy - termin upływa w dniu kolejnym 
(niebędącym sobotą, niedzielą lub dniem ustawowo wolnym od pracy). 

12. Do czasu zakończenia tury rekrutacyjnej osoba, która złożyła w ramach tej tury Formularz Rekrutacyjny, 
może uzupełnić jego braki. 

13. Realizator  zastrzega,   iż   wypełnienie  dokumentów  rekrutacyjnych  nie  jest   jednoznaczne  
z przyjęciem do udziału w projekcie. 

14. Kandydat, który wycofa raz złożone dokumenty rekrutacyjne przed ich rozpatrzeniem, może je ponownie 
złożyć wyłącznie w terminie procesu rekrutacji. Za datę złożenia dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje 
się datę złożenia nowych dokumentów. 

15. Ocena kwalifikowalności Uczestników Projektu jest dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną powołaną 
przez SWP. Ocenie podlegają wszystkie Formularze Rekrutacyjne wraz z załącznikami, które wpłynęły 
do SWP w danej turze rekrutacyjnej. 

16. Formularz Rekrutacyjny jest oceniany przez dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej, zgodnie z zakresem 
przewidzianym w Karcie oceny formularza rekrutacyjnego. 

17. Formularz rekrutacyjny podlega ocenie formalnej i merytorycznej. 
18. Oceny dokonują dwie losowo wybrane spośród członków Komisji Rekrutacyjnej osoby. 
19. Na etapie oceny formalnej ocenie podlega  spełnienie warunków uczestnictwa w Projekcie, o których 

mowa w § 4, według zasady „spełnia/nie spełnia”, zgodnie z kartą oceny, oraz kompletność, poprawność 
złożonych dokumentów podlegających ocenie. 

20. W przypadku stwierdzenia na etapie oceny ewidentnych błędów w treści formularza rekrutacyjnego, 
utrudniających oceniającym właściwe zrozumienie intencji wnioskodawcy (błędy rachunkowe, oczywiste 
pomyłki, zapisy powodujące rozbieżne interpretacje) dopuszcza się możliwość korekty formularzy. Korekta 
może obejmować wyłącznie punkty wskazane przez oceniających. 

21. Dokumenty rekrutacyjne, które nie spełniły wymogów formalnych po dokonaniu pierwszej oceny 
lub po wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych powtórnej oceny, podlegają odrzuceniu na etapie 
oceny formalnej (dotyczy uczestników grupy zawodowej i dotacyjnej). 

22. Ocenie merytorycznej będą podlegały dokumenty, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej. 
23. Ocena merytoryczna dokonana jest na podstawie treści merytorycznych zawartych w formularzu 

rekrutacyjnym i jest odnotowywana w Karcie oceny formularza rekrutacyjnego (zał. nr 1r) 
24. W przypadku rozbieżności w ocenie Formularza Rekrutacyjnego, oceniający uzgadniają wspólne 

stanowisko, a w wypadku niemożności uzgodnienia wspólnego stanowiska, w spornym zakresie 
decyduje ocena trzeciego członka Komisji. 

25. Maksymalna  liczba  punktów  możliwych  do  przyznania  na  etapie  oceny  merytorycznej  
formularza wyniesie: 100 punktów. 
26.  Punkty przyznawane będą w następujący sposób: 

• Wykształcenie i kwalifikacje  oraz pozwolenia, licencje – max. 15 pkt.. 

• Doświadczenie zawodowe – max. 15 pkt.. 

• Doświadczenia i nabyte umiejętności, które będą wykorzystywane w planowanej działalności 
gospodarczej. Predyspozycje osobowościowe oraz  motywy podjęcia działalności gospodarczej – max. 
10 pkt. 

• Opis planowanej działalności gospodarczej – max. 40 pkt. 

• Planowane wydatki związane z uruchomieniem własnej działalności oraz przewidywane źródła 
finansowania – max. 10 pkt. 

• Analiza konkurencji i rynku w kontekście rodzaju planowanej działalności gospodarczej – max. 10 pkt. 



 

 

27. Nie jest możliwe przyjęcie do projektu osoby, której formularz rekrutacyjny uzyskał mniej niż 60% punktów 
ogółem (60 punktów). 

28. Kandydaci na Uczestników Projektu są zakwalifikowywani do Projektu wg uzyskanej liczby punktów, a w 
przypadku uzyskania tej samej ilości punktów decyduje kolejność zgłoszeń, z uwzględnieniem limitu 
miejsc w Projekcie. 

29. Osoby, które nie zostaną przyjęte do Projektu z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc w Projekcie, są 
wpisywane na listę rezerwową. 

30. Kandydatowi zapewnia się wgląd do swojej karty oraz jej oceny z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających 
z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182). Do 
informacji pisemnej dotyczącej wyników, załączone zostaną  kserokopie Kart Oceny, z zastrzeżeniem 
ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 
r. poz. 1182). 

31. Kandydaci na uczestników mają prawo odwołać się od oceny Formularza Rekrutacyjnego w terminie 5 dni 
kalendarzowych od otrzymania informacji o wynikach oceny.  Odwołanie należy sporządzić i przesłać na 
adres mailowy SWP lub w formie papierowej i przesłać lub złożyć w  Biurze Projektu. Liczy się data 
wpływu. 

32. W przypadku odwołania Kandydata od wyniku oceny Formularza Rekrutacyjnego, Komisja Rekrutacyjna 
ponownie dokonuje oceny Formularza w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia odwołania. Ocena ta 
jest oceną wiążącą i nie podlega ponownemu odwołaniu. 

33. Osoba, która złożyła Formularz Rekrutacyjny, jest informowana o wynikach oceny przeprowadzonej w 
ramach rekrutacji co najmniej za pomocą poczty elektronicznej za potwierdzeniem odczytu wiadomości 
lub listownie za potwierdzeniem odbioru. Osoba ubiegająca się o udział w projekcie będzie 
poinformowana pisemnie o przyczynach odrzucenia aplikacji. 

34. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację projektową. 
35. Ostateczna kwalifikacja Kandydatów na ścieżkę przedsiębiorczości nastąpi na podstawie rozmowy z 

doradcą zawodowym, który zweryfikuje umiejętności, sytuację zawodową oraz predyspozycje kandydata 
(w tym np. osobowościowe, poziom motywacji) do prowadzenia działalności gospodarczej i odnotuje to w 
IPD. Po tym etapie zostanie ogłoszona ostateczna lista rankingowa uczestników projektu. 

 
§7 Zasady uczestnictwa w Projekcie 

 
1. W ramach Projektu każdy Uczestnik  obowiązkowo korzysta z indywidualnego poradnictwa zawodowego (jest to 
podstawowa forma wsparcia udzielanego Uczestnikowi Projektu w ramach Projektu), którego celem jest 
weryfikacja umiejętności, sytuacji zawodowej oraz predyspozycji kandydata (w tym np. osobowościowych, poziomu 
motywacji) do prowadzenia działalności gospodarczej. Rozmowa z doradcą zawodowym przeprowadzona będzie 
przed udzieleniem pozostałych form wsparcia, w wyniku której opracowywany jest Indywidualny Plan Działania 
(IPD). IPD jest opracowywane przez Uczestnika Projektu we współpracy z doradcą zawodowym. 
2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze dzieli się na:  
1) podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 13 Uczestników  (indywidualne i grupowe) udzielane do 
dnia zarejestrowania przez uczestnika projektu działalności gospodarczej i nie jest objęte regułami dotyczącymi 
pomocy publicznej (załącznik nr 6). 
Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze realizowane jest na podstawie Umowy o świadczenie usług 
szkoleniowo-doradczych, zawieranej pomiędzy beneficjentem a uczestnikiem projektu. 
Podstawowe wsparcie szkoleniowo – doradcze obejmuje: 

a) Szkolenie prowadzącego do zdobycia kompetencji w obszarze podjęcia i prowadzenia działalności 
gosp.(40h), w tym: prawne i administracyjne aspekty prowadzenia firmy (8h), podstawy księgowości i 
zagadnienia podatkowe (12h), marketing i sprzedaż (8h), przygotowanie biznesplanu (12h). 

b) Indywidualne doradztwo – śr. 10 h. na osobę. 
 



 

 

Szkolenie zakończone egzaminem wewnętrznym zgodnie z ww. etapami i zaświadczeniem o ukończ. szkolenia 
pod warunkiem 80% obecności i uzyskania min. 60% możliwych pkt. 
2) specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze (indywidualne i grupowe w ramach wsparcia 
pomostowego - śr. 3 h indywid. i 4 h grup.,  zgodnie z diagnozą potrzeb szkoleniowych) udzielane w okresie 
pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej osobom, które otrzymały wsparcie finansowe na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
Wyżej wymienione wsparcie udzielane jest w oparciu o zasadę de minimis, o której mowa w Rozporządzeniu 
Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L nr 352 z 24 grudnia 2013 r.) oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis 
oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1073). 
3. Liczba godzin usług szkoleniowych lub doradczych  potwierdzana jest podpisem uczestnika projektu złożonym w 
dniu korzystania z usługi. 
4. Udział uczestnika projektu we wsparciu szkoleniowym w zakresie i w czasie określonym przez SWP  jest 
podstawowym warunkiem starania się o wsparcie pomostowe i jednorazową dotację inwestycyjną na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. 
5. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do wzięcia udziału we wszystkich formach wsparcia wskazanych w IPD, w 
zależności od skierowania na ścieżkę zawodową lub przedsiębiorczości. 
6. Wsparcie udzielane w Projekcie jest nieodpłatne i bezzwrotne, chyba że niniejszy Regulamin lub inny dokument 
stanowią inaczej. 
7. Jeżeli sytuacja podatkowa zmieni się na etapie udziału w projekcie, będzie miała ona zastosowanie dla 
uczestnika projektu (w szczególności dotyczy podatku VAT). 
8. Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Realizatora o miejscu i harmonogramie form wsparcia  telefonicznie lub 
e-mailem. 
9. W przypadkach niezależnych od Realizatora miejsce, terminy spotkań, szkoleń, testów/egzaminów lub 
poszczególnych zajęć mogą ulec zmianie. Realizator niezwłocznie powiadomi Uczestników o zmianie. 

 
 

§8 Obowiązki Uczestnika Projektu 
 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 
1) aktywnego uczestnictwa w działaniach objętych wsparciem udzielonym Uczestnikowi Projektu, 

w tym w ramach IPD; 
2) rzetelnego przygotowywania się do zajęć objętych wsparciem udzielonym Uczestnikowi Projektu; 
3) potwierdzania obecności w zajęciach objętych wsparciem; 
4) potwierdzania odbioru materiałów i innych świadczeń przekazanych Uczestnikowi Projektu w ramach 

wsparcia; 
5) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych oraz udzielania wywiadu monitorującego 

realizację i efekty działania Projektu; 
6) niezwłocznego informowania SWP na piśmie albo w wiadomości e-mail (wysłanej z adresu podanego 

przez Uczestnika Projektu w Formularzu Rekrutacyjnym) o wszelkich zdarzeniach mogących zakłócić 
jego dalszy udział w Projekcie, w tym w szczególności o podjęciu zatrudnienia; 

7) potwierdzania odbioru materiałów dydaktycznych, zaświadczeń i certyfikatów własnoręcznym 
podpisem na potwierdzeniu odbioru; 

8) regularnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonego każdorazowo osobistym podpisem na liście 
obecności; 

9) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz do  obecności  na  przynajmniej   80%   
wszystkich   zajęć (dotyczy doradztwa i szkoleń).   Uczestnik   projektu   ma   prawo  do opuszczenia 



 

 

nie więcej niż 20% wszystkich zajęć (dotyczy doradztwa i szkoleń). W przypadku nieobecności na 
zajęciach, Uczestnik kursu zobowiązany jest do samodzielnego zrealizowania materiału będącego 
przedmiotem opuszczonych zajęć; 

10) uczestnictwa w testach/egzaminach badających poziom kompetencji; 
11) przystąpienia do egzaminów/testów; 
12) udzielania informacji na temat rezultatów uczestnictwa w Projekcie przedstawicielom upoważnionych 

instytucji w celu monitoringu i ewaluacji; 
13) dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie w trybie i terminie 

wskazanym przez SWP, zarówno na etapie przystąpienia do projektu jak i  w przypadku zmiany lub 
pojawienia się dodatkowych dokumentów wymaganych od Uczestników projektu; 

14) informowania SWP o ewentualnych zmianach istotnych danych osobowych, np. zmiana nazwiska, 
numeru telefonu, adresu zamieszkania, zatrudnienia, itp.; 

15) niezwłocznego poinformowania SWP o podjęciu zatrudnienia oraz przedstawienia wymaganych 
dokumentów to poświadczających; 

16) przekazania danych do wyliczenia wskaźników rezultatu do 4 tygodni/3 miesięcy od zakończenia udziału 
w projekcie; 

17) w przypadku przyznania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rozpoczęcia 
działalności gospodarczej i jej prowadzenia przez minimum 12 miesięcy  oraz poddanie się 
monitorowaniu przez SWP prawidłowości wydatkowania środków finansowych na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej przyznanych uczestnikowi projektu w okresie 12 miesięcy od dnia 
rozpoczęcia działalności gospodarczej; 

18) w przypadku przyznania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dodatkowo 
przestrzegać regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej. 

2. Niewypełnienie obowiązków zawartych w niniejszym Regulaminie powoduje skreślenie z listy Uczestników 
projektu. 

3. W wypadku zakończenia Projektu przed upływem okresu, o którym mowa w § 1 ust. 2, Uczestnikom 
Projektu nie przysługują żadne roszczenia o dalsze wsparcie. 

 
 

§ 9 Rezygnacja i wykluczenie 
 

1. Uczestnik projektu może zrezygnować lub zostać wykluczonym z udziału w projekcie. 
2. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach, na wniosek 

Uczestnika Projektu z uwzględnieniem punktów 6 - 8.  
3. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Realizatora (w formie pisemnej lub e-mailowej) o 

rezygnacji w terminie do 2 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji. 
4. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w projekcie z powodu: 

a) nie wzięcia udziału w doradztwie zawodowym zakończonym IPD; 
b) przekroczenia   20%  nieobecności  w zajęciach objętych wsparciem szkoleniowo – doradczym; 
c) rażącego naruszenia norm społecznych (w szczególności zakłócania przebiegu zajęć uniemożliwiającego  

prawidłowe  ich  przeprowadzenie  oraz  udziału  w  zajęciach  osób w stanie wskazującym na spożycie 
alkoholu lub środków odurzających); 

d) podania w dokumentach Projektu nieprawdziwych danych i informacji. 
5. Decyzję w zakresie wykluczenia Uczestnika z udziału w projekcie podejmuje SWP. 
6. Uczestnik, który został wykluczony z projektu z powodów określonych w ust. 4 jest zobowiązany do 

zwrotu kosztów swojego uczestnictwa w projekcie. 
7. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie, uczestnik zobligowany jest do zwrotu kosztów swojego 

uczestnictwa w projekcie. Wyjątek będą stanowić sytuacje, zdarzenia losowe niezależne od Uczestnika. 



 

 

Uczestnik jest zobowiązany wówczas do przedstawienia wiarygodnych dokumentów potwierdzających 
wystąpienie tych okoliczności, które będą rozpatrywane indywidualnie. Na tej podstawie Stowarzyszenie 
„Wolna Przedsiębiorczość” może odstąpić od żądania zwrotu kosztów uczestnictwa w projekcie. 

8. Koszty, które Uczestnik zobowiązany jest ponieść w przypadku wykluczenia lub rezygnacji obejmują 
całkowity koszt udziału w Projekcie,  wraz z należnymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych, 
liczonymi od dnia rozpoczęcia zajęć przez Uczestnika do dnia zapłaty. 

9. Wykluczenie  Uczestnika  z  udziału  w  projekcie  wymaga  potwierdzenia  przez  SWP   
i przekazania Uczestnikowi decyzji w formie pisemnej bądź e-mailowej. 

10.  W  przypadku  rezygnacji  lub   wykluczenia   z   udziału   w  projekcie  Uczestnika   będącego na liście 
podstawowej,  zwolnione miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej (pod warunkiem, że czas jaki 
pozostał do końca wsparcia na to pozwoli – w szczególności będą brane pod uwagę  spełnienie 
obowiązków określonych w par. 8 podpunkt 9 i 17 tego regulaminu). Osoba z listy rezerwowej 
zobowiązana jest do uzupełnienia we własnym zakresie materiału, który został dotychczas zrealizowany. 
Realizator we współpracy z trenerem prowadzącym zajęcia zobowiązany jest do wskazania Uczestnikowi 
materiału do uzupełnienia. 
 
 

§10 Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami jest podany do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w 
siedzibie Beneficjenta Projektu, w siedzibie Partnera Projektu oraz na stronie internetowej Beneficjenta 
Projektu www.swp.gda.pl (zakładka – Praca przede wszystkim). 

2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do respektowania zasad niniejszego Regulaminu. 
3. SWP zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają 

formy pisemnej. Zmiany wchodzą w życie po zaakceptowaniu przez IZ, z dniem opublikowania 
zmienionego Regulaminu na stronie internetowej SWP. 

4. SWP   nie   ponosi   odpowiedzialności    za    zmiany    wynikające    w   szczególności ze zmian 
Wytycznych Instytucji Zarządzającej, horyzontalnych i programowych, innych warunków realizacji 
projektu. 

5. Realizator zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji projektu w przypadku rozwiązania umowy o 
dofinansowanie projektu. 

6. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu. 
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje SWP. 
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Beneficjenta Projektu: 

www.swp.gda.pl 
9. W wypadku zmian Regulaminu lub załączników do Regulaminu, wchodzą one w życie z dniem ogłoszenia 

na stronie internetowej Beneficjenta Projektu: www.swp.gda.pl (zakładka –Praca przede wszystkim). 
 
 
Załączniki: 
 
Załącznik 1r – Formularz zgłoszeniowy 
Załącznik 2r - Karta oceny formularza rekrutacyjnego 
Załącznik 3r - Deklaracja uczestnictwa w projekcie 
Załącznik 4r - Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej 
Załącznik 5r - Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do CST 
Załącznik 6r – Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru RPO 
Załącznik nr 6 - Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo - doradczych 
 


