PLAN REKRUTACJI DO PROJEKTU – aktualizacja 14.04.2020 r.
pn.„Dotacje na start”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
Oś priorytetowa I. „Osoby młode na rynku pracy”; Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe”
Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”
Termin rekrutacji:
4 maja – 15 maja 2020 r.

UWAGA ZMIANA TERMINU!
Planowana do przyjęcia liczba
uczestników projektu:
Uczestnikiem/czką projektu może być
osoba fizyczna, która:

16 osób
a.
b.
c.
d.

ma od 18 lat do 29 lat;
jest osobą bierną zawodowo lub osobą bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy;
nie jest osobą pracującą;
ma miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie powiatu
bytowskiego, lęborskiego lub kościerskiego;
e. nie należy do grupy osób wykluczonych z udziału w projekcie tj. osób z grupy określonej dla trybu
konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER, tj.
1. osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
2. osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki
socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
3. osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki
wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),

4. osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w
szkole specjalnej),
5. matki przebywające w domach samotnej matki,
6. osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)
7. osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po
opuszczeniu),
8. osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w
zakładzie)
w tym imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich
rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w
ramach umów cywilno-prawnych wywodzący się z grup wskazanych w pkt. 1-8
f. nie była karana za przestępstwo skarbowe oraz korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną
zdolność do czynności prawnych
g. nie posiadała aktywnego wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej,
nie była zarejestrowana jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie
prowadziła działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
h. nie była karana 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 2017 r. poz. 2077, dalej „ufp”)
i. nie korzysta lub nie skorzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze
środków PFRON, Funduszu Pracy oraz środków oferowanych w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem
działalności gospodarczej,
j. nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;

k. nie pozostaje z Prywatnym Centrum Edukacyjnym „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa
Marmołowska oraz z Alicją Marmołowska oraz Ewą Marmołowską w stosunku prawnym lub
faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności danej osoby;
l. nie pozostaje w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jest
związana z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z Prywatnym Centrum Edukacyjnym
„Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska oraz z Alicją Marmołowska oraz
Ewą Marmołowską, z ich zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych oraz
pracownikiem Beneficjenta uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów;
m. nie była zatrudniona w rozumieniu Kodeksu pracy w ciągu ostatnich 3 lat w Prywatnym Centrum
Edukacyjnym „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska;
n. jest zdolna do prowadzenia działalności gospodarczej;
o. zgłaszając się do projektu planuje otrzymać środki finansowe w ramach projektu i przeznaczyć
je na otwarcie działalności gospodarczej, która nie była prowadzona wcześniej przez członka jego
rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących
zaplecze dla planowanej działalności.
p. nie planuje rozpocząć i prowadzić działalności gospodarczej w sektorach wykluczonych z
uzyskania wsparcia oraz nie planuje przeznaczyć udzielonego wsparcia finansowego na pokrycie
wydatków wykluczonych zgodnie z zapisami art. 1 ust. 1 lit. a-h rozporządzenia Komisji (WE) nr
1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
q. w związku z uzyskaniem pomocy w ramach projektu nie przekroczy 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 wynoszącej 100 000 euro w okresie trzech lat podatkowych

Preferowana grupa uczestników/czek
projektu:

Planowane do zastosowania kanały
informujące o rekrutacji do projektu:

1.
2.

3.
4.

Dostępność dokumentów
rekrutacyjnych:

•
osoby z niepełnosprawnościami;
•
osoby z niskim wykształceniem, tj. max. podstawowym lub max. gimnazjalnym lub max.
ponadgimnazjalnym;
•
kobiety;
•
osoby mające miejsce zamieszkania w miejscowości Bytów, Lębork lub Kościerzyna.
informację nt. projektu w prasie, na stronach internetowych, portalach społecznościowych;
dystrybucję ulotek, plakatów i materiałów informacyjnych na obszarze realizacji projektu, do
urzędów gmin, starostw, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych urzędów pracy,
powiatowych centrów pomocy rodzinie;
informację na stronie internetowej http://marmolowski.pl
informacje wysłane do Beneficjentów projektów z zakresu włączenia społecznego
realizowanych w ramach celu tematycznego 9 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;

1. W wersji papierowej w biurze projektu przy ul. Bolesława Krzywoustego 1, 84-300 Lębork lub
w punkcie obsługi uczestników przy ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów lub w budynku
Szkoły Branżowej w Kościerzynie mieszczącej się przy ul. Strzeleckiej 34, 83-400 Kościerzyna
2. W wersji elektronicznej w formacie PDF i DOC na stronie pod adresem:
http://marmolowski.pl/projekty-unijne/dotacje-na-start/

Etapy rekrutacji:

1. Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu w terminie rekrutacji
2. Ocena formalna formularzy zgłoszeniowych, merytoryczna (ocena formularzy zgłoszeniowych,
rozmowa z doradca zawodowym oraz komisją Rekrutacyjną) i ocena preferencji (o ile dotyczy)
3. Utworzenie listy rankingowej oraz rezerwowej i ich ogłoszenie na stronie internetowej
projektu oraz w biurze projektu;
4. Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającej (dotyczy o ile w ogłoszonym terminie rekrutacji zgłosi się
mniej osób niż założono zakwalifikować do projektu)

