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Ścieżka udziału w projekcie

Rekrutacja
Wybór 16 uczestników 

projektu

Wsparcie 

Doradztwo i poradnictwo zawodowe

Wsparcie szkoleniowo-doradcze

Wsparcie finansowe

Kontrola

Monitoring i kontrola 
prowadzonej działalności 

gospodarczej przez 12 m-cy



Uczestnik projektu:
• ma od 18 lat do 29 lat ;
• jest osobą bierną zawodowo  lub jest 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;

• nie był karany za przestępstwo skarbowe oraz korzysta z pełni 
praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności 
prawnych

• nie posiadał aktywnego wpisu do Centralnej Ewidencji 
Informacji o Działalności Gospodarczej, nie był zarejestrowany 
jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie 
prowadził działalności gospodarczej na podstawie odrębnych 
przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu



Uczestnik projektu c.d.

• nie był karany 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”)

• 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,

• nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań
cywilnoprawnych;

• jest zdolny do prowadzenia działalności gospodarczej;

• nie był zatrudniony w rozumieniu Kodeksu pracy w ciągu ostatnich
3 lat w Prywatnym Centrum Edukacyjnym „Marmołowski” s.c.
Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska;



Uczestnik projektu c.d.

• 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;

• 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;



Uczestnik projektu c.d.
• nie należy do grupy osób wykluczonych z udziału w projekcie tj. osoby z grupy 

określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER, tj. 
I. osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji 
pieczy) 
II. osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe 
ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
III. osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne 
ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
IV. osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu 
nauki w szkole specjalnej),
V. matki przebywające w domach samotnej matki,
VI. osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po 
opuszczeniu)
VII. osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 
lat po opuszczeniu),
VIII. 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. I-VIII



Działalności gospodarcze wykluczone ze wsparcia:
a) podmiotom gospodarczym działającym w sektorach rybołówstwa i akwakultury, 

b) podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie produkcji podstawowej 

produktów rolnych 

c) podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania 

do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w 

następujących przypadkach: 

− kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów 

zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty 

gospodarcze objęte pomocą, 

− kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości 

producentom surowców; 

d) 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 eksportowej; 

e) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w 

stosunku do towarów sprowadzonych z zagranicy; 

f) przedsiębiorstwom działającym w sektorze węglowym

g) na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej 

podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie 

drogowego transportu towarowego; 

h) podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji. 



Warto zapamiętać, że ….

….ze wsparcia w ramach projektu nie może 
skorzystać osoba, która planuje otrzymać środki 
finansowe w ramach projektu i przeznaczyć je na 

otwarcie działalności gospodarczej, która była 
prowadzona wcześniej przez członka jej rodziny, 

z wykorzystaniem zasobów materialnych 
(pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących 

zaplecze dla planowanej działalności.



Pomoc de minimis – co to jest?

Pomoc  udzielona ze środków publicznych wspierająca 
osoby prowadzące działalność gospodarczą, która jest 

limitowana.

Wraz z pomocą udzieloną w ramach projektu łączna
pomoc uzyskana przez danego przedsiębiorcę nie może
spowodować przekroczenia maksymalnej kwoty pomocy
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



Termin rekrutacji: 4 -15 maja 2020 r.

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

Bytowie przy ul. Zaułek Drozdowy 2  (sala nr 1)

w godzinach od 8.30 do 15:30                                 

Zgłoszenia można przesyłać pocztą tradycyjną, za pośrednictwem kuriera lub 
złożyć osobiście. Dokumenty rekrutacyjne przesłane faksem bądź za 

pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane. 

Nie będą rozpatrywane formularze zgłoszeniowe, które wpłyną do biura 
projektu przed lub po wyznaczonym terminie naboru.

Za datę wpływu uważa się datę i godzinę złożenia/wpływu formularza 
zgłoszeniowego do biura projektu.

Odpowiedzialność za dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych w terminie i 
w sposób określony powyżej spoczywa na osobie zainteresowanej udziałem w 

projekcie „Dotacje na start”.



Imię, nazwisko, adres do korespondencji kandydata,   

Adresat:  
Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s. c. 
Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska 
ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów
Z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu: 
„Dotacje na start”

Formularz zgłoszeniowy oraz załączniki należy 
spiąć i dostarczyć do biura projektu w kopercie 
opisanej w następujący sposób:



Dokumenty składane na etapie rekrutacji 

• Formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1 do Regulaminu)
zawierający dane osobowe uczestnika, informacje o
wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, statusie na
rynku pracy, miejscu zamieszkania, a także opis
planowanej działalności wraz z oświadczeniem o
zdolności do prowadzenia własnej firmy

• Oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie
(zał. nr 2 do Regulaminu)

• Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności - kserokopia (dotyczy osób, które są
osobami z niepełnosprawnościami);



Procedura rekrutacji
ETAP I- ocena formalna i merytoryczna- max. 30 pkt.

a) Formalna- weryfikacja spełnienia kryteriów udziału w projekcie,
kwalifikowalności planowanej działalności gospodarczej oraz
prawidłowego złożenia formularza zgłoszeniowego i załączników;

b) Merytoryczna

➢ ocena pomysłu na działalność gospodarczą (15 pkt);

➢ spójność wykształcenia, doświadczenia zawodowego z profilem firmy
(15 pkt), 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.



Procedura rekrutacji c.d.
ETAP II- rozmowa z 2 członkami Komisji Rekrutacyjnej - max. 30 pkt

▪ 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

ETAP III- rozmowa z doradcą zawodowym- ocena kompetencji kandydata pod kątem 
umiejętności, sytuacji zawodowej oraz predyspozycji zawodowych do prowadzenia 
działalności gospodarczej (w tym przedsiębiorczości, samodzielności, motywacji, 
umiejętności planowania i myślenia analitycznego) - max. 20 pkt.

UWAGA!
Osoby, które z w/w oceny otrzymają co najmniej 48 pkt (60% 

pkt możliwych do uzyskania) mogą otrzymać dodatkowe 
punkty w ramach ocen preferencji. 



Ocena preferencji:
Osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy- max. 20 pkt:

a) Osoby z niepełnosprawnościami - 5 pkt;

b) Kobiety - 5 pkt;

c) Osoby z niskim wykształceniem:

➢ max. podstawowe - 5 pkt;

➢ max. gimnazjalne - 4 pkt;

➢ max. ponadgimnazjalne- 3 pkt;

c) Osoby mające miejsce zamieszkania w miejscowości Bytów, 
Lębork, Kościerzyna - 5 pkt; 

UWAGA!
Do projektu zostanie przyjętych 16 osób, które w wyniku 

procesu rekrutacji do projektu otrzymają najwyższą liczbę 
punktów



Formy wsparcia w projekcie: 
1) Indywidualizacja wsparcia i pomocy w określeniu 

celów zawodowych:

• Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych 
(WOPZ)- 2 h/os.

• Indywidualne Poradnictwo Zawodowe (IPZ)- analiza 
sytuacji zawodowej danej osoby; 2h/os.

• Coaching grupowy- skonkretyzowanie celów, 
wzmacnianie kompetencji tj. samodzielność, 
efektywnej komunikacji, podniesienie własnej 
wartości - 2 dni x 8 h



Formy wsparcia w projekcie c.d.
2) Wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do 
prowadzenia działalności gospodarczej:

• szkolenia przygotowujące do prowadzenia firmy- m.in. 
zasady otwierania działalności gospodarczej, prowadzenie 
księgowości małych podmiotów gospodarczych, podatków, 
kwestie prawne, prawo pracy w kontekście zatrudniania 
pracowników, marketing firmy, pisanie biznesplanu;           
10 dni x 8h/dzień ( 2 grupy po śr. 8 osób)

• doradztwo indywidualne dot. sporządzania biznesplanu, w 
tym pomoc uczestnikom w tworzeniu biznes planu, 
wskazanie zasad tworzenia, merytoryczna analiza 
przyjętych przez uczestników założeń - 3h/os. 



Formy wsparcia w projekcie c.d.

3) Wsparcie finansowe na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej: 

• jednorazowa dotacja inwestycyjna na otwarcie 
działalności gospodarczej w kwocie 23 050,00 zł

• wsparcie pomostowe wypłacane przez okres 
pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności 
w kwocie max. 1800,00 zł/m-c (łącznie 21 600 zł)



Formy wsparcia w projekcie c.d.

4) Wsparcie doradcze w początkowym okresie 
prowadzenia firmy: indywidualne doradztwo 
specjalistyczne w wymiarze 10 godz./os. 

Tematyka doradztwa: dla każdego 
uczestnika indywidualnego zgodnie z jego potrzebami. 

Cel doradztwa: wsparcie uczestników projektu w 
efektywnym wykorzystaniu przyznanego wsparcia w 
kontekście rozwoju przedsiębiorczości i wsparcie w
rozwoju firmy.



Składanie biznes planów i wniosków o 
wsparcie pomostowe

Do projektu zostanie przyjętych 16 osób, 
które po szkoleniach złożą w wyznaczonym 
terminie biznes plan i wniosek o wsparcie 

pomostowe
Każda z osób, która z oceny biznesplanu 

otrzyma min. 60% pkt ogółem i 60% pkt z 
poszczególnych części biznes planu otrzyma 

dotację na otwarcie działalności.



Głównej warunki otrzymania dotacji po 
pozytywnej ocenie biznes planu:

• 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 
2700 zł brutto w dniu podpisywania umowy poręczenia, i 
którego współmałżonek (jeżeli dotyczy) wyrazi zgodę za 
złożenie poręczenia;



Dozwolone formy działalności gospodarczej

W ramach projektu możliwe jest uruchomienie
działalności gospodarczej wyłącznie w następujących
formach:

• jednoosobowa działalność gospodarcza, 

• spółka cywilna, jawna lub partnerska (przy czym założenie 
spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej możliwe jest 
wyłącznie pomiędzy uczestnikami tego projektu).

Nie jest dopuszczalny udział uczestnika w podmiocie istniejącym przed
rozpoczęciem projektu lub zawiązanie przez uczestnika projektu jednej z
ww. spółek z osobą niebędącą uczestnikiem projektu, również w ciągu 12
miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez uczestnika
projektu.

. 



Rozliczenie dotacji:

➢ Potwierdzenie wpisu do CEiDG albo KRS o rozpoczęciu działalności 
gospodarczej wraz z datą jej rozpoczęcia 

➢ Potwierdzenie nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej 
przez okres minimum 12 miesięcy (wydruk z CEiDG albo KRS)

➢ Potwierdzenie przez uczestnika opłacenia składek ZUS za wymagany 
okres 12 miesięcy (po upływie 12 miesięcy przedstawienie 
zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS w związku z 
prowadzoną działalnością)

➢ Potwierdzenie prowadzenia przez uczestnika projektu EFS 
dofinansowanej działalności gospodarczej (2 kontrole prowadzonej 
działalności)

W sytuacji gdy na podstawie kontroli stwierdzony zostanie brak 
rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej, dofinansowanie 
podlega zwrotowi. 



KONTROLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

• Kontrole będą odbywać się w miejscu prowadzenia działalności
gospodarczej albo w oparciu o dokumenty dotyczące
prowadzonej działalności (w zależności od charakteru
prowadzonej działalności).

• Sprawdzeniu może podlegać np. czy jest prowadzona
księgowość przedsięwzięcia (np. czy jest księga przychodów i
rozchodów), czy są odprowadzane składki do ZUS, czy są
dokonywane rozliczenia z US, czy są zawierane umowy z
klientami, czy wyciągi bankowe potwierdzają dokonywanie
sprzedaży w ramach prowadzonej działalności, czy jest
prowadzona strona internetowa działalności gospodarczej, itp.



Wsparcie pomostowe

W ramach podstawowego wsparcia pomostowego
uczestnik projektu w okresie do 12 miesięcy od dnia
rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej:

a) Otrzyma pomoc finansową w wysokości do 21 600 zł 
wypłacane w 12 miesięcznych transzach w wysokości 
do 1 800 zł/m-c;

b)Otrzyma 10 godzin doradztwa specjalistycznego
(uczestnik projektu sam wybiera tematykę
doradztwa).



WAŻNE!

W sytuacji gdy, uczestnik przedstawi w biznes 
planie wydatki zaplanowane do pokrycia z dotacji 

na kwotę mniejszą niż 23 050,00, wysokość 
przyznanej dotacji nie będzie mniejsza i wyniesie 

23 050, 00 zł, i w takiej sytuacji z dotacji mogą być 
finansowane wydatki bieżące związane z 

prowadzeniem działalności, w efekcie jednak 
czego nie jest już udzielane wsparcie pomostowe.



Przeznaczenie wsparcia pomostowego
Wsparcie pomostowe uczestnicy projektu mogą przeznaczyć na 
pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym 
okresie prowadzenia działalności gospodarczej (ponoszone 
przez pierwsze 12 miesięcy):

➢ koszty ZUS

➢ Podatki

➢ Opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością

Wydatki bieżące w kwotach netto (bez VAT) bez względu na 

status podatnika VAT. 



Przypadki zwrotu otrzymanych środków:
• wykorzystanie otrzymanego dofinansowania 

niezgodnie z przeznaczeniem,

• prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 
krótszy niż 12 miesięcy,

• zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej 
w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia 
działalności gospodarczej,

• złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, 
zaświadczenia lub innych informacji wymaganych w 
umowie,

• W sytuacji gdy na podstawie kontroli stwierdzony 
zostanie brak rzeczywistego prowadzenia 
działalności gospodarczej, 



Planowany harmonogram projektu

MAJ 2020 r.
Rekrutacja uczestników do projektu i przeprowadzenie procedury 
wyboru uczestników projektu

MAJ/CZERWIEC 2020 r.
Spotkania uczestników projektu z doradcą zawodowym mające na celu 
opracowanie indywidualnych planów działania i przeprowadzenie 
diagnozy potrzeb szkoleniowych

CZERWIEC 2020 r. Przeprowadzenie poradnictwa zawodowego i coachingu

CZERWIEC 2020 r.
Szkolenia przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej 
oraz spotkania doradcze mające na celu wsparcie uczestników w 
sporządzeniu biznesplanu

CZERWIEC/LIPIEC 2020 r.
Składanie biznesplanów i wniosków o wsparcie pomostowe i ocena 
w/w dokumentów sporządzonych przez uczestników projektu

LIPIEC 2020 r.
Podpisywania umów o udzieleniu wsparcia finansowego na rozwój 
przedsiębiorczości (dotacja i wsparcie pomostowe) oraz wypłata 
dotacji oraz 1. transzy wsparcia finansowego

LIPIEC 2020 r.-
LIPIEC 2021 r.

Wypłata wsparcia pomostowego w comiesięcznych transzach, kontrole 
prowadzonych działalności gospodarczych, korzystanie przez uczestników projektu 
z indywidualnego doradztwa specjalistycznego



Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c.
Biuro projektu „Dotacje na start”

Formy kontaktu z pracownikami biura projektu:

Osobisty w biurze projektu:

ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów

Telefoniczny:

Tel. 730 000 528, 796 000 043

Za pośrednictwem poczty elektronicznej:

nowy.start@marmolowski.pl



Projekt „Dotacja na start” współfinansowany jest z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy 
Podddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014 – 2020

Dziękuję za uwagę


