
Projekt „Nowy start” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 

05.06. Adaptacyjność pracowników Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020



Formy wsparcia w projekcie:

• Wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe 
do 47 tys. zł na otwarcie własnej firmy

• Bezpłatne szkolenia zawodowe nadające 
kwalifikacje zawodowe

• Bezpłatne 2-semestralne studia podyplomowe

Jedna osoba fizyczna może skorzystać wyłącznie z 1. formy wsparcia 



Uczestnicy projektu chcący skorzystać ze wsparcia 
w formie szkoleń i studiów podyplomowych:

• Osoba fizyczna zainteresowana z własnej inicjatywy podniesieniem
kwalifikacji zawodowych posiadająca miejsce zamieszkania na obszarze
powiatu bytowskiego lub kościerskiego lub lęborskiego;

• Osoba korzystająca z pełni praw publicznych i posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych;

• Należąca do jednej z wymienionych grup:

1)osób zwolnionych, tj. osób bez zatrudnienia, które utraciły 
zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie 
dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu; 

2)pracownicy przewidziani do zwolnienia

3) pracownicy zagrożeni zwolnieniem 



Pracownik przewidziany do zwolnienia 

Pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia
stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn
niedotyczących pracownika lub który został poinformowany
przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego
stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn
niedotyczących pracownika. Osoba, która została
poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia
przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego z
przyczyn niedotyczących pracownika może wziąć udział w
projekcie wyłącznie, gdy niewydłużenie umowy było związane
z trudną sytuacją przedsiębiorstwa, tzn. brak możliwości
przedłużenia umowy wynika z przyczyn leżących po stronie
zakładu pracy.



Pracownik zagrożony zwolnieniem

Pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12
miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do
projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku
służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, 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, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z
późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub
stosunku służbowego z tych przyczyn pracodawcy
zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo z powodu
likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych,
organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.



Uczestnicy projektu chcący skorzystać ze wsparcia w 
formie szkoleń i studiów podyplomowych c.d.:

• Osoby zgłaszające się na studia podyplomowe muszą
posiadać co najmniej wykształcenie wyższe na
kierunku/specjalności wymaganych dla planowanych
studiów podyplomowych

• Osoby zgłaszające się na szkolenie muszą posiadać stan
zdrowia umożliwiający im udział w danym szkoleniu

• W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby zatrudnione,
które spełniają definicję pracowników przewidzianych do
zwolnienie oraz zagrożonych zwolnieniem, a także
jednocześnie prowadzące działalność gospodarczą jeżeli
istnieje ryzyko wystąpienia pomocy publicznej/pomocy de
minimis w związku z udziałem tej osoby w projekcie.



Ścieżka udziału w projekcie
Rekrutacja 

Nabór na szkolenia: 5-16 marca 2018 r. (I edycja wybór 25 osób)
Nabór na studia podyplomowe: czerwiec 2018 r.

Doradztwo i poradnictwo
zawodowe, w tym wybór formy wsparcia

(indywidualne: 2 h doradztwa i 3 h poradnictwa; grupowe: 18 h poradnictwa)

Szkolenie nadające                
kwalifikacje zawodowe lub
studia podyplomowe 



Dokumenty składane na etapie rekrutacji 
na szkolenia lub studia:

1) Formularz zgłoszeniowy na szkolenie lub studia podyplomowe - załącznik nr 1 do regulaminu;

2) Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu osoby przewidzianej do zwolnienia/ zagrożonej
zwolnieniem – wzór załącznik nr 3 do Regulaminu;

3) Wypowiedzenie umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której dana osoba
stanowi/stanowiła personel danego przedsiębiorstwa (kserokopia potwierdzona przez kandydata
do projektu za zgodność z oryginałem) – dotyczy osób zwolnionych lub znajdujących się w okresie
wypowiedzenia

4) Świadectwo pracy - kserokopia potwierdzona przez kandydata do projektu za zgodność z
oryginałem – dotyczy osób zwolnionych;

5) Umowa cywilnoprawna lub inna umowa, na podstawie której kandydat do projektu stanowił
personel przedsiębiorstwa – kserokopia – dotyczy osób bez zatrudnienia lub przewidzianych do
zwolnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracowników i stanowiły/stanowią
personel przedsiębiorstwa za podstawie innych przepisów niż Kodeks pracy;

6) Aktualne zaświadczenie o przebywaniu w rejestrze osób bezrobotnych - oryginał (dotyczy osób
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP)

7) Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - kserokopia
poświadczona przez kandydata do projektu za zgodność z oryginałem (dotyczy osób, które są
osobą niepełnosprawną);

Korzystanie ze szkoleń i studiów w ramach projektu określa 
„Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie NOWY START”



Uczestnicy projektu planujący założyć własną firmę:

• osoba fizyczna, która z własnej inicjatywy zamierza rozpocząć prowadzenie 
jednoosobowej działalności gospodarczej z siedzibą w województwie pomorskim

• posiada miejsce zamieszkania na obszarze powiatu bytowskiego lub kościerskiego 
lub lęborskiego; 

• korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

• należy do jednej z wymienionych grup: 
1)osób zwolnionych, tj. osób bez zatrudnienia, które utraciły zatrudnienie z 
przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy 
przed dniem przystąpienia do projektu; 
2) pracowników znajdującymi się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub 
stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika

• i należy co najmniej do jednej z wymienionych grup: 
1) osoby powyżej 50 roku życia; 
2) kobiety; 
3) osoby o niskich kwalifikacjach; 
4) osoby poniżej 30 roku życia;
5) osoby z niepełnosprawnościami.



W projekcie nie mogą uczestniczyć:

• osoby, które posiadały aktywny wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEDIG), były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w
Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub prowadziły działalność na podstawie
odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia
do projektu;

• osoby, które korzystają równolegle z innych środków publicznych na rozwój
przedsiębiorczości, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PEFRON oraz
środków oferowanych w ramach RPO WP, PROW na pokrycie tych samych
wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności
gospodarczej;

• osoby karane za przestępstwa skarbowe,

• osoby, wobec których, w związku z ustawą z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 r.,
poz. 769), został orzeczony zakaz 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 poz. 907);
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W projekcie nie mogą uczestniczyć:

• osoby, wobec których zostało dokonane zajęcie komornicze z tytułu obowiązku
alimentacyjnego;

• nie jest Uczestnikiem innego projektu, którego celem jest uzyskanie środków
publicznych i/lub unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

• Do projektu w celu uzyskania wsparcia na otwarcie działalności gospodarczej nie
może zgłosić się osoba, która w perspektywie unijnej 2014-2020 korzystała z
bezzwrotnego wsparcia dotacyjnego na otwarcie działalności gospodarczej.

• osoby, które pozostają w stosunku do Prywatnego Centrum Edukacyjnego
„MARMOŁOWSKI”s.c., Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska w związku
mogącym naruszyć zasady bezstronności w procesie rekrutacji i oceny wniosków,
w szczególności osoby, które są lub były zatrudnione u Beneficjenta (tj. Prywatne
Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa
Marmołowska) w ciągu ostatnich 2 lat oraz osoby, które łączy lub łączył z Alicją
Marmołowską, Ewą Marmołowską lub pracownikiem Beneficjenta,
uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:

- związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii 
prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub 

- związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Niedozwolone działalności gospodarcze:

• w sektorach rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE)
nr 104/2000,

• w zakresie produkcji podstawowych produktów rolnych,
• w zakresie przetwarzania i wprowadzania 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

• związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn.
pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem
z prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi
związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej,

• uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania towarów krajowych w stosunku
do towarów sprowadzonych z zagranicy,

• w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych
do takiego transportu.



Rekrutacja: 

I edycja:  5-16 marca 2018 r. ; II edycja: 7-18 maja 2018 r.

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami będą 
przyjmowane w biurze projektu „Nowy start” 

(ul.Zaułek Drozdowy 2,  77-100 Bytów)                                      

w godz. 8.30-15.30. 

Zgłoszenia można przesyłać pocztą tradycyjną, za pośrednictwem kuriera lub złożyć 
osobiście w biurze projektu. O przyjęciu decyduje data wpływu zgłoszenia do biura 
projektu. Dokumenty rekrutacyjne przesłane faksem bądź drogą elektroniczną nie 
będą rozpatrywane. 

Możliwe wcześniejsze zamknięcie rekrutacji, gdy wpłynie 40 zgłoszeń.
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Zgłaszając się po „dotację” składamy:
• Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 do regulaminu;
• Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu osoby przewidzianej do zwolnienia

wystawione przez pracodawcę na - wzór załącznik nr 2 do regulaminu;
• Wypowiedzenie umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której dana osoba

stanowi/stanowiła personel danego przedsiębiorstwa, z której musi wynikać, że
umowa została rozwiązana przez pracodawcę z przyczyn niedotyczących
pracownika (kserokopia potwierdzona przez kandydata do projektu za zgodność z
oryginałem

• Świadectwo pracy - kserokopia potwierdzona przez kandydata do projektu za
zgodność z oryginałem – dotyczy osób bez zatrudnienia, które utraciły pracę z
przyczyn niedotyczących pracowników, a były zatrudnione na podstawie
przepisów Kodeksu pracy.

• Aktualne zaświadczenie o przebywaniu w rejestrze osób bezrobotnych wydane
przez PUP - oryginał (dotyczy osób, które są osobą bezrobotną zarejestrowaną w
ewidencji osób bezrobotnych);

• Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności -
kserokopia (dotyczy osób, które są osobą niepełnosprawną);

• Umowa cywilnoprawna lub inna umowa, na podstawie której kandydat do
projektu stanowił personel przedsiębiorstwa - kserokopia – dotyczy osób bez
zatrudnienia lub przewidzianych do zwolnienia, które utraciły pracę z przyczyn
niedotyczących pracowników i stanowiły/stanowią personel przedsiębiorstwa za
podstawie innych przepisów niż Kodeks pracy;

W/w załączniki stanowią część Regulaminu rekrutacji uczestników projektu 
w związku z przyznawaniem środków finansowych na rozwój 

przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „Nowy start”



Procedura rekrutacji

A) Formalna – weryfikacja spełnienia kryteriów udziału
w projekcie oraz prawidłowego złożenia formularza
zgłoszeniowego i załączników

B) Merytoryczna – max. 80 pkt

C) Preferencji – max. 40 pkt

Do projektu w ramach każdego naboru zostanie przyjętych 
15 osób z najwyższą liczbą pkt, przy czym każda z osób musi 

otrzymać co najmniej 48 pkt z oceny merytorycznej



Ocena merytoryczna:

a) Od 0 do 15 pkt – za spójność wykształcenia i doświadczenia zawodowego z profilem 
planowanej firmy, w tym:

• od 0 pkt do 5 pkt za wykształcenie w formach szkolnych o tematyce/kierunkach spójnych z 
profilem planowanej firmy;

• od 0 pkt do 5 pkt za udział w szkoleniach, warsztatach, kursach lub innych pozaszkolnych formach 
kształcenia o tematyce/kierunkach spójnych z profilem planowanej firmy;

• od 0 do 5 pkt za doświadczenie zawodowe spójne z profilem planowanej firmy.

b) Od 0 do 15 pkt – za pomysł na działalność gospodarczą

• Od 0 pkt do 8 pkt – za znajomość branży, w której planowane jest prowadzenie firmy; 

• Od 0 pkt do 7 pkt - za planowane metody na pozyskanie klientów, kontrahentów, sposób na 
reklamę, planowane działania marketingowe; 

• Od 0 pkt do 15 pkt – za zasadność planowanych wydatków i posiadane zasoby. 

1. Ocena formularzy zgłoszeniowych – max. 30 pkt

2. Rozmowa z doradcą zawodowym – ocena pod kątem umiejętności, sytuacji zawodowej 
oraz predyspozycji zawodowych do prowadzenia działalności gospodarczej – max. 20 pkt

3. Rozmowa z Komisją Rekrutacyjną – max. 30 pkt



Ocena preferencji

a. 20 pkt - dla osób z niepełnosprawnościami;

b. 20 pkt – dla osób z wykształceniem maksymalnie 
podstawowym;   lub

c. 10 pkt – dla osób z wykształceniem maksymalnie 
gimnazjalnych. 

UWAGA!
Ocena jest dokonywana wyłącznie w przypadku uzyskania przez kandydata co 

najmniej 60% pkt możliwych do uzyskania z oceny merytorycznej, tj. min. 48 pkt



Planowany harmonogram projektu

Działanie I nabór II nabór

Rekrutacja Marzec 2018 r. Maj 2018 r.

Wsparcie szkoleniowo-doradcze Kwiecień 2018 r. Czerwiec 2018 r.

Nabór wniosków o dotację Maj 2018 r. Lipiec 2018 r.

Podpisywanie umów i wypłata 
środków

Czerwiec 2018 r. Sierpień 2018 r.

Nabór wniosków o przedłużone 
wsparcie pomostowe

Listopad 2018 r. Styczeń 2019 r.

Monitoring działalności Do czerwca 2019 r. Do sierpnia 2019 r.



Wsparcie szkoleniowo – doradcze

Osoby zakwalifikowane do projektu uczestniczyć będzie w szkoleniach i
doradztwie, które będzie realizowane w Bytowie w tym:

 2 godzinne spotkanie z doradcą zawodowym w celu opracowania
Indywidualnego Planu Działania,

 72 godzin szkoleń przygotowujących do prowadzenie firmy, np. zajęcia nt.
marketingu, zakładania działalności gospodarczej, podatków, prawa pracy,
ubezpieczeń społecznych, programów rozliczeniowych, dokumentacji księgowo-
podatkowej, rozwoju umiejętności osobistych;

 3 godzin doradztwa indywidualnego – pomoc w sporządzeniu biznes planu

Obecność obowiązkowa na min. 80% zajęć.

Po szkoleniach zostanie przeprowadzony nabór wniosków o dotację wraz z
biznesplanami oraz wniosków o wsparcie pomostowe, który pozwoli wyłonić po 13
osób w ramach każdego naboru, które otrzymają wsparcie finansowe na otwarcie
własnej firmy.
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Wydatkowanie dotacji inwestycyjnej w wysokości max.
25 976,88 zł:

Środki z dotacji na rozwój działalności mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków
inwestycyjnych (w tym m. in. środki transportu, składniki majątku trwałego, koszty prac
remontowych i budowlanych) oraz wydatków na środki obrotowe uznane za
niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnione
przez Uczestnika we wniosku o przyznanie dotacji.

W ramach dotacji będzie możliwość sfinansowania środków obrotowych do
wysokości 30% wnioskowanej kwoty dotacji.

Kwota środków z dotacji przeznaczona na zakup środków transportu stanowi
maksymalnie 50% kwoty dotacji, o jaką wnioskuje uczestnik projektu (nie dotyczy
działalności transportowych)

UWAGA: Środki dotacji powinny służyć pokryciu wydatków inwestycyjnych
umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa, a nie stanowić pomocy
operacyjnej służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa (np.
czynsz, reklama, promocja, ubezpieczenia).

Okres wydatkowania dotacji – max. 3 m-ce od otrzymania środków.
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Podstawowe wsparcie pomostowe

W ramach podstawowego wsparcia pomostowego uczestnik projektu w okresie do 6
miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej:

a.Otrzyma pomoc finansową w wysokości do 12000 zł wypłacane w 6 miesięcznych 

transzach w wysokości do 2000 zł/m-c;

a.Otrzyma dziesięć godzin doradztwa specjalistycznego (uczestnik projektu sam

wybiera tematykę doradztwa).

Finansowe wsparcie pomostowego uczestnicy projektu mogą przeznaczyć wyłącznie

na pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia

działalności gospodarczej, w tym składek na ubezpieczanie społeczne i zdrowotne,

podatków oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością

gospodarczą.
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Przedłużone wsparcia pomostowe

W ramach przedłużonego wsparcia pomostowego 8 uczestników projektu w ramach

każdej edycji w okresie od 7 do 12 miesiąca od dnia rozpoczęcia prowadzenia

działalności gospodarczej może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 9000 zł

wypłacane w 6 miesięcznych transzach w wysokości do 1500 zł/m-c.

Przedłużone wsparcie pomostowe zostanie udzielone na wniosek uczestnika projektu

składany w 5. miesiącu prowadzenia firmy.
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Warunki otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej:

• Założenie działalności gospodarczej

• Wyrażenie zgody przez małżonka uczestnika projektu (jeżeli dotyczy) na zaciągniecie 
zobowiązań finansowych wynikających z otrzymania dotacji;

• Złożenie poręczenia – poręczycielem może być osoba, której dochody miesięczne 
brutto wynoszą co najmniej 2300 zł brutto w dniu podpisywania umowy poręczenia, i 
którego współmałżonek (jeżeli dotyczy) wyrazi zgodę za złożenie poręczenia;

Rozliczenie dotacji:

Złożenie wniosku o rozliczenie dotacji, który zawiera:
 oświadczenia o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem;
 szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze

środków dotacji wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub
jakościowych.



Monitoring i kontrola

Dla prawidłowej realizacji projektu i prawidłowości wydatkowania środków przez

uczestników projektu, Beneficjent przeprowadza monitoring i kontrolę.

Beneficjent kontroluje prawidłowość wykonania umowy o przyznanie jednorazowej

dotacji inwestycyjnej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności

gospodarczej, w szczególności poprzez weryfikację przede wszystkim:

a) faktu prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu przez okres

co najmniej 12 miesięcy (m.in. na podstawie wydruków z CEIDG);

b) wykorzystywanie przez uczestnika projektu zakupionych towarów lub usług zgodnie

z charakterem prowadzonej działalności, w tym z zatwierdzonym biznesplanem;

c) sprawdzenie czy wydatki wskazane we wniosku o rozliczenie jednorazowej dotacji

inwestycyjnej zostały poniesione zgodnie z zapisami biznesplanu i harmonogramu

rzeczowo-finansowego inwestycji.
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Biuro projektu 
„Nowy start”

Prywatne Centrum Edukacyjne „MARMOŁOWSKI” s.c.
Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska

77-100 Bytów, ul. Zaułek Drozdowy 2

Tel. 730 000 528


