
 

 

PLAN  REKRUTACJI DO PROJEKTU  

 pn. „Szkoła biznesu 2” 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.07. „Nowe mikroprzedsiębiorstwa” 
Termin rekrutacji: 

 
 

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie dwukrotnie:  
I rekrutacja 29.06.2020r.-10.07.2020r .,  

II rekrutacja: październik 2020 r. 

Planowana do przyjęcia liczba 
uczestników projektu: 

 
50 osób, w tym po 25 osób w każdej rekrutacji 

 

Uczestnikiem/czką projektu może być 
osoba fizyczna, która: 

 

a. posiada miejsce zamieszkania1 (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na obszarze 
jednej z następujących gmin powiatu bytowskiego: Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, 
Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Tuchomie, Trzebielino; 

b. nie była karana za przestępstwa skarbowe oraz korzysta z pełni praw publicznych i posiada 
pełną zdolność do czynności prawnych; 

c. dostarczy kompletne dokumenty rekrutacyjne w terminach rekrutacji do projektu; 

d. jest osobą bezrobotną (zarejestrowaną w ewidencji osób bezrobotnych prowadzonych przez 
urząd pracy bądź niezarejestrowaną w urzędzie pracy)  

e. ma co najmniej 30 lat (od dnia 30. urodzin); 

f. nie posiadała wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG), nie była zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym 
(KRS), nie prowadziła działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w 
okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia i przystąpienia do projektu; 

 
1 Art. 25 Kodeksu cywilnego stanowi, iż „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”. 



 

 

g. nie zawiesiła lub nie miała zawieszonej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o 
CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia i przystąpienia do 
projektu; 

h. nie korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków 
Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP 2014-2020, 
POWER, PROW 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem 
oraz prowadzeniem działalności gospodarczej;  

i. nie zamierza założyć rolniczej działalności gospodarczej i równocześnie podlegać 
ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o 
ubezpieczeniu społecznym rolników; 

j. nie zamierza założyć działalności komorniczej zgodnie z ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o 
komornikach sądowych; 

k. nie pozostaje 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 nie są lub nie były 
zatrudnione u Beneficjenta (tj. Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. Alicja 
Marmołowska, Ewa Marmołowska) w ciągu ostatnich 2 lat oraz osoby, które nie łączy lub nie 
łączył z Alicją Marmołowską lub Ewą Marmołowską, podmiotami realizującymi, wykonawcami 
lub pracownikiem Beneficjenta uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny wniosków o 
udzielnie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 

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

i/lub 

➢ związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 

l. nie są karane 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 (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 869, ze 
zm.); 



 

 

m. nie posiadają zajęcia komorniczego z tytułu obowiązku alimentacyjnego; 

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

o. nie otrzymała bezzwrotnego wsparcia finansowego na otwarcie działalności gospodarczej ze 
środków unijnych z perspektywy unijnej 2014-2020; 

p. złoży oświadczenie o zapoznaniu się z Regulamin rekrutacji uczestników projektu w związku 
z przyznawaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pn. 
„Szkoła biznesu 2” oraz Regulaminem przyznawania wsparcia w postaci szkoleń oraz 
środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Szkoła biznesu 2” i 
akceptacji warunków w nich zawartych; 

q. złoży oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do 
projektu; 

r. nie jest i nie była wcześniej uczestnikiem projektu „Szkoła biznesu 2” 

 

Preferowana grupa uczestników/czek 
projektu: 

 

a) Osoby w wieku 50 lat i więcej; 

b) Kobiety; 

c) Osoby z niepełnosprawnościami; 

d) Osoby długotrwale bezrobotne; 

e) Osoby o niskich kwalifikacjach, tj. posiadające wykształcenie max. ponadgimnazjalne włącznie. 

 

Planowane do zastosowania kanały 
informujące o rekrutacji do projektu: 

1. informacja nt. projektu w prasie, na stronach internetowych, portalach społecznościowych; 
2. dystrybucja ulotek, plakatów i materiałów informacyjnych na obszarze realizacji projektu, do 

urzędów gmin, starostwa, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych urzędów pracy, 
powiatowych centrów pomocy rodzinie; 



 

 

3. informację na stronie internetowej http://marmolowski.pl 

Dostępność dokumentów 
rekrutacyjnych: 

1. W wersji papierowej w biurze projektu przy ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów  

2. W wersji elektronicznej w formacie PDF i DOC na stronie pod adresem: 
http://marmolowski.pl/projekty-unijne/szkola-biznesu-2/ 

Etapy rekrutacji: 1. Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu w terminie rekrutacji 
2. Ocena formalna formularzy zgłoszeniowych, merytoryczna (ocena formularzy zgłoszeniowych, 

rozmowa z doradca zawodowym) 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) 

 


