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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKOW PROJEKTU
DZ|AI_ANrE 2.3
Wspieranie powstawania i rozwoju podmiot6w gospodarczych

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.iii
Praca na wlasny rachunek, przedsiqbiorczoSc itworzenie przedsigbiorstw, w tym
innowacyjnych mikro, malych i Srednich przedsigbiorstw
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWODZTWA PODLASKI EGO
na lata 2014-2020
,,Przedsiqbiorczy Subregion Lom2yriski"
nr projektu: WND-RPPD.02.03.00-20-0086/1 6
NR UMOWY: UDA-RPPD.02.03.00-20-0086i1 6-00
nazwa Beneficjenta: Powiat Lom2yfi ski
nazwa Partnera: t-om2ynskie Forum Samorzqdowe
Projekt wsp6lfinansowany przez Unie Europejskq w ramach Regionalnego programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podlaskiego na tata 2014-2020
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sl

Postanowienia og6lne
Niniejszy Regularnrn okresla szczegolowe zasady ptzeprowadzan ia procesu rekrutacji
uczestnik6w projektu, kt6rzy zamierzajq rozpoczqc wlasnq dzialalnosi gospodarczq
w ramach projektu,,Przedsigbiorczy Subregion tomZyriski,,.

1

,

Nab-6r kandydat6w do udzialu w projekcie prowadzi Beneficjent

- powiat Lomzyfski,
partner
projektu
Lom2a
oraz
,18-4oo
tomzyriskie
Forum Samorzqdowe, ul. Stary Rynek 14,19-4OO Lom2a.
jest przygotowanie 4s os6b (w tym 24K i 21 M). do rozpoczqcia i
celem
.projektu
prowadzenia wlasnej dzialalnosci gospodarczej poprzez udzial w szkoleniach 'oraz
przekazanie dotacji inwestycyjnej i wsparcii 'pomostowego (finansowego
oraz
specjalistycznego wsparcia lowarzyszqcego), dra 40 z nicli, a tak2e wsp-arcia
w
ul. Szosa Zambrowska

-

1127

postaci forum wymiany doSwiadczeri.

4.

Projekt realizowany jest od 01 .04.201g roku do 30.1 1 .2019 roku na terenie
Subregionu tom2yr(skiego obejmujqcego: miasto Lomla, powiat lom2yriski,
kolneriski, wysokomazowiecki, zambiowsiie go, grajewskiego oraz gminy
Tykocin i

Zawady.
Regulamin rekrutacji uczestnik6w projektu, formurarz rekrutacyjny
oraz pranowany
jest do pubticznej wiadomosci na"itionie iniurn"io*"i
L"]:l:.:"k13:i119!-awanv
t'owratu tom2ynskiego www.powia omzynski.pl oraz t om2yriskiego
Forum
Samorzqdowego - www.lfs.lomza.pl, co nalmniel na 10 dni roboczych pila
Orl"*
rozpoczqcia rekrutacji do projektu.

-

s2
projekt jest skierowanv o" or1";,,";tlli"."ff."ii#il,
24K 21M). od 30 roku 2ycia,
zamierz{qcych rozpoczqe, prowadzenie dzialalno5ci gospodarcze.j
1z wylqczeniem

i

os6b, kt6re posiadaly aktywny wpis do CEIDG, byly zarejestrowane jako
przedsiqbiorcy w KRS lub prowadzily dzialalno66 gospodarczq
na podstawie

odrqbnych przepisow w okresie 12 miesigcy poprzedzajqcych dzieri przystqpienia
do

projektu), zamieszkujqcych obszar

na terenie subregionu romiyriskiego
obejmujqcego: miasto Lom2a, powiat lom2yfski, kolnenski, wysokomazowiecii,
zambrowskiego, grajewskiego oraz gminy Tykocin i Zawady, bezrobotne,
poszukujqce pracy, nieaktywne zawodowo oraz jednocze6nie
znajdujqce siq w
szczeg6lnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
a) kobiety,
b) osoby starsze po 50 roku 2ycia,
c) osoby z niepelnosprawno5ciq,
d) osoby dlugotrwale bezrobotne,
e) osoby o niskich kwalifikacjach.

2

Ze wsparcia udzielanego w ramach projektu wylqczone sq:
a) osoby zatrudnione (w tym r6wnie2 w ramach um6w cywilnoprawnych) obecnie
lub w ciqgu ostatnich 2 lat u beneficjenta lub partnera,

b) osoby, kt6re lqczy lub lqczyl

z beneficjentem i/lub pracownikiemi
wsp6lpracownikiem/ wsp6rnikiem/ czronkiem rub osobq briskq beneficjenra
i
2
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c)

partnera uczestni czacego w procesie rekrutacji i oceny biznesplan6w: zwiqzek
mal2eiski, stosunek pokrewieristwa i powinowactwa illub zwiqzek z tytulu
przysposobienia, opieki lub kurateli;
osoby bgdqce czlonkami organ6w zarzqdzalqcych i organow nadzorczych
beneficjenta i partnera oraz osoby, kt6re w ciqgu ostatnich 2 lat byly czlonkami
organ6w zarzqdzalEcych i organow nadzorczych beneficjenta, partnera lub
realizatora;

d) osoby pozostajqce w stosunku prawnym mogqcym budzi6 uzasadnione
wqtpliwo6ci co do bezstronno5ci wzglqdem beneficjenta lub partnera w

projekcie lub uzasadnione wqtpliwosci co do bezstronnosci przebiegu procesu
rekrutacji i przyznawania srodkow finansowych na rozw6j pzedsiqbiorczoSci;
e) osoby bqdqce pracownikami/ wsp6lpracownikami/ wsp6lnikami/ czlonkami lub
osobami bliskimi (osobq bliskq jest mal2onek, wstQpny, zstepny, rodzefistwo,
powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostajqca w stosunku
przysposobienia oraz jej mal2onek, a tak2e osoba pozostajqca we wsp6lnym
pozyciu) beneficjenta lub partnera w projekcie;
f) osoby pozostajqce z beneficjentem lub partnerem w projekcie w takim
stosunku prawnym, ktory m6glby mie6 wptyw na ich prawa lub obowiqzki;
g) osoby posiadajqce udzialy lub akcje beneficjenta lub partnera w projekcie;
h) osoby bgdqce pracowniklem/ wsp6lpracownikiem/ wsp6lnikiem/ czlonkiem lub
osobq bliskq podmiotu, kt6ry przygotowal wniosek o dofinansowanie projektu;
i) osoby pozostajqce lub te, kt6re pozostawaly, z podmiotem, kt6ry przygotowal
wniosek o dofinansowanie projektu, w takim stosunku prawnym, ktory moglby
mie6 wptyw na ich prawa lub obowiqzki;
j) osoby bqdqce podmiotem, kt6ry przygotowal wniosek o dofinansowanie
projektu;
k) osoby posiadajqce udzialy lub akcje podmiotu, kt6ry przygotowal wniosek o
dofinansowanie projektu.

3.

Do projektu w wyniku procesu rekrutacji zostanie zakwalifikowanych: w ramach I etapu
55 os6b, w ramach ll etapu 45 osob w tym 24Ki 21 M. Komisja Rlkrutacyjna w I etapie
zweryfikuje zgloszenia pod kqtem zgodnosci z kryteriami formalnymi, merytorycznymi

i premiujqcymi ina tej podstawie wybierze 55 os6b, kt6re zdobyly nalwjzszq ticiuq
punktow. osoby te przystqpiq w ramach il etapu rekrutacji do ipotkdnia z doradcq
zawodowym. 45 os6b w tym 24K i 21 M. z najwy2szq liczbq punkt6w zostanie
zakwalifikowane do udzialu w projekcie.
Definicje pojg6:

osoba bezrobotna - osoba pozostajqca bez pracy, gotowa do podjqcia pracy iaktywnie
poszukui4ca zatrudnienia. Definicja uwzglqdnia osoby zarejestiowane, jaro -uezro-botne
zgodnie z _krajowymi przepisami, nawet je2eli nie spelniajq one wizystkich trzech
kryteri6w. osobami bezrobotnymi sq zarowno osoby bezrobotne w rozumieniu badania
aktywnosciekonomicznej ludnosci, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja
nie uwzglgdnia student6w studi6w stacjonarnych, nawet jesli spelniajq powyzsze kryteria.
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Osoby kwalifikujqce siq do urlopu macierzyfskiego lub rodzicielskiego, kt6re sq
bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierajq Swiadczeri z tytulu urlopu), sq
r6wnie2 osobami bezrobotnymil w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji
przedsigwziq6 z udzialem 6rodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w obszarze
rynku pracy na lata 2O1 4-2020.

Osoba dlugotnyale bezrobotna - zgodnie z definicjq wskazanq w Wytycznych w
zakresie realizaqi przedsiqwzigi z udzialem Srodk6w Europejskiego Funduszu
Spolecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020: definicja pojqcia ,,dlugotrwale

bezrobotny" r62ni sig w zale2no5ci od wieku: - mlodzie2 (6miesiqcy); - doroSli (25 lat lub
wiqcej) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad l2 miesiqcy (>12 miesiqcy).
Wiek uczestnik6w projektu jest okreSlany na podstawie daty urodzenia iustalany w dniu
rozpoczgcia udzialu w projekcie.

Osoba poszukujqca pracy - osoba pozostajqca bez pracy, gotowa do podjqcia pracy
aktywnie poszukujqca zatrudnienia.

i

Osoba bierna (nieaktywna) zawodowo - osoba, kt6ra w danej chwili nie tworzy zasobow
sily roboczej (tzn. nie pracujq inie sq bezrobotne). Studenci studiow stacjonarnych sq 6
uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby bqdqce na urlopie wychowawczym
(rozumianym jako nieobecnoSc w pracy, spowodowana opiekq nad dzieckiem w okresie,
kt6ry nie mie6ci siq w ramach urlopu macierzyrlskiego lub urlopu rodzicielskiego), sq
uznawane za bierne zawodowo, chyba 2e sE zarejestrowane juz jako bezrobotne
(w6wczas status bezrobotnego ma pierwszerlstwo). Osoby prowadzqce dzialalno6c na
wlasny rachunek (w tym czlonek rodziny bezplatnie pomagajqcy osobie prowadzqcej
dzialalnoS6) nie sq uznawane za bierne zawodowo.

Osoby o niskich kwalifikacjach - osoby posiadajqce wyksztalcenie na poziomie do
ISCED 3 wlqcznie. Definicja poziom6w wyksztalcenia (ISCED) zostala zawarta w
Wytycznych Ministra lnfrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postqpu
rzeczowego realizacji program6w operacyjnych na lala 2014-2020 w czqsci dotyczqcej
wska2nik6w wsp6lnych EFS monitorowanych we wszystkich Pl. Stopieri uzyskanego
wyksztalcenia jest okre6lany w dniu rozpoczgcia uczestnictwa w projekcie. Osoby
przystqpujqce do projektu nalezy Wkazae jeden raz, uwzglqdniajqc najwy2szy ukoriczony
poziom ISCED.
Osoby z niepelnosprawno6ciami - osoby niepelnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia '1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b
niepelnosprawnych (Dz. U. z 201'l r. Nr 127, poz. 721, z po2n. zm.), a takze osoby z
zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia '19 sierpnia 1g94 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 201 1 r. Nr 231, poz. 1375).

Osoby po 30 i 50 roku 2ycia - Wiek uczestnik6w projektu jest okreSlany na podstawie
daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczqcia udzialu w projekcie.

- obszary, w kt6rych regiony bgdq specjalizowa6 sig w
wsp6lpracujqcej z nie nauce, stanowiqce element strategii rozwoju
wojew6dztwa, o kt6rych mowa w dokumencie Plan rozwoju przedsigbiorczo5ci w oparciu
o inteligentne specjalizacje w wojew6dztwie podlaskim na lala 2015-2020+.
lnteligentne specjalizacje

gospodarce

i
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Uczestnik projektu - uczestnik projektu finansowanego ze Srodk6w EFS w rozumieniu
Wytycznych Ministra lnfrastruktury Rozwoju w zakresie monitorowania postepu
rzeczowego realizacji program6w operacyjnych na lata 2014-2020.

i

s3

1.

2.

3.

Proces rekrutacji
Skladanie formularzy rekrutacyjnych z oSwiadczeniami bgdzie odbywai sie w
nastepujqcym terminie: 2 tygodni od uruchomienla rekrutacji. Planowany termin
18.06.2018 - 02.07.2018 r. Nab6r zastaje zawieszony z chwilq zloienia 100
formularzy rekrutacyjnych (decydowad bgdzie kolejnoS6 zgloszenia)
lnformacje o etapach realizacji projektu bqdq sukcesywnie umieszczane na stronie
internetowej Lidera oraz Partnera Projektu.
W przypadku niewylonienia, spo6rod zgloszonych aplikacji, wymaganej liczby
uczestnik6w projektu (tj. minimum 55 os6b) lub w przypadku du2ej liczby zlozonych
formularzy rekrutacyjnych termin rekrutacji i/lub oceny moze zostad przedlu2onyl
odwieszony. lnformacja o terminie przedlu2enia lub zakoficzenia rekrutacji zostanie
umieszczona na stronie internetowej Lidera oraz Partnera Projektu.
Rekrutacja do projektu odbywa siq dwuetapowo:
a) Etap pierwszy:

Personel zarzqdzajqcy Lidera iPartnera oceniq zgloszenia kandydat6w (formularz
kandydata wraz z o6wiadczeniami) na podstawie: kryteri6w formalno-premiujqcych
(kryteria 2.3 RPO, kompletno66 i poprawnoSc dokument6w, miejsce zamieszkania,
wiek, wyksztalcenie, status na rynku pracy, niepelnosprawnoSd, CEIDG, KRS, itp.)- W
przypadku brakow formalnych, omylek w czg6ci A formularza - jednorazowa
mo2liwoSc poprawy - max. 3 dni robocze. - powiadomienie telefoniczne i mailowe.
Nastqpnie Komisja Rekrutacyjna tj. Zewngtrzni eksperci dokonajq oceny
merytorycznej pomyslu na biznes. Biorqc pod uwagq zbie2no56 pomyslu z:
wyksztalceniem, do5wiadczeniem zawodowym, inteligentnymi specjalizacjami , analizq
bran2y/konkurencji, sp6jno5ci pomyslu z planowanymi wydatkami, szansami na
powodzenie dzialalno6ci gospodarczej.
Osoby, z najwiqkszq liczbq pkt z oceny formalno-premiujqcej oraz oceny pomyslu na
biznes zostanq zakwalifikowane do projektu- 55 os6b. Powstanie lista uczestnik6w
oraz lista rezerwowa - w przypadku rezygnacji. Na tym etapie przyznanych zostanie
uczestnikowi maksymalnie 50 pkt. W przypadku uzyskania przez wigcej ni2 jednq
osobe tej samej liczby punkt6w o zakwalifikowaniu sie do ll etapu rekrutacji decydowac
bgdzie kolejnoS6 zgloszenia.
b) Etap drugi:
Osoby zakwalifikowane do projektu bgdq objqte wsparciem przez doradcq
zawodowego pod kqtem predyspozycji do samodzielnego zalo2enia i prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej. Doradca zawodowy podczas rozmowy przeprowadzi
analizq predyspozycji zawodowych (w tym do5wiadczenie, logiczne mySlenie, cechy
osobowosci, poziom motywacji itp.), na podstawie kt6rych przyzna ocenq punktowq maksymalnie 15 pkt.
Przyznana przez doradcg zawodowego liczba punkt6w jest doliczana do koricowej
oceny danego uczestnika z I etapu rekrutacji.
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Suma punkt6wz I i ll etapu rekrutacji stanowi koricowq ocenq procesu rekrutacji danej
osoby do projektu - max. liczba punkt6w do uzyskania 65.
Utworzona zostanie lista rankingowa uczestnik6w opracowana na podstawie
zsumowanych punkt6w z obu etapow rekrutacji oraz lista rezeMowa.
Do udzialu w projekcie zakwalifikowane zostana osoby z najwy2sza liczbq punkt6w
uzyskanych w obu etapach rekrutacji, z uwzglgdnieniem wskaznik6w limit6w
okre6lonych we wniosku o dofinansowanie, a2 do wyczerpania liczby os6b mo2liwych
do przyjqcia do procesu szkolei tj.45 os6b. W przypadku nieosiqgniqcia wska2nik6w
okreSlonych we wniosku o dofinansowanie beneficjent ma prawo do przyjqcia os6b
bqdqcych w nieosiqgniqtej grupie defaworyzowanej okreSlonej w pkt | 6. pomimo
mniejszej liczby otrzymanych pkt.

i

W przypadku uzyskania przez uczeslnikow projektu tej samej liczby punkt6w po dw6ch
etapach rekrutacji, o wy2szej pozycji na liScie rankingowej decydowac bqdzie wiqksza
liczba punkt6w pzyznanych w nastgpujqcej kolejnoSci:

1)

2)

punkty ptzyznane w drugim etapie rekrutacji przez doradcq zawodowego,
punkty ptzyznane przez Komisjq Rekrutacyjnq (ekspert6w zewnqtrznych) w
czgSci B formularza rekrutacyjnego za nastqpujqce oceny, uszeregowane w
kolejnoSci:
opis planowanej dzialalno6ci (B. t ),

r'
/
r'

4.

stopieri przygotowania inwestycji do realizacji (B.4),
posiadane doSwiadczenie/wyksztalcenie zawodowe do prowadzenia
dzialalnoSci (B.6).
Osoby zainteresowane udzialem w projekcie skladajq w wyznaczonym terminie
dokumenty rekrutacyjne(wypelniony i podpisany Formularz rekrutacyjny, zgodny ze
wzorem stanowiqcym zalqcznik nr 1 do niniejszego Regulaminu ) w biurach rekrutacji:
Powiat t om2yhski ul. Szosa Zambrowska 1127, 18-400 LomZa,
t-om2yfiskie Forum Samorzqdowe ul. Stary Rynek 14, 18-400 t-om2a
Koperta zawierajqca dokumenty rekrutacyjne powinna by6 opatrzona nastqpujqcym
sformulowaniem:,,Dokumenty rekrutacyjne
projektu Przedsigbiorczy
Subregion Lomiyfski", zawierat dane adresowe osoby ubiegajqcej sie o udzial w
projekcie oraz byt zaadresowana do Powiatu t om2yriskiego ul. Szosa Zambrowska
1127, 18400 Lom2a lub t-om2yiskiego Forum Samorzqdowego ul. Stary Rynek 14,
18-400 t om2a.
Formularz rekrutacyjny nale2y skladac w zamkniqtej kopercie za poSrednictwem
poczty/kuriera lub dostarczy6 osobi6cie do ww. biur rekrutacji wskazanych w
ogloszeniu o naborze
Formularze rekrutacyjne dostarczone poza ogloszonymi terminami naboru pozostajq
bez rozpatrzenia.
Dla dokument6w rekrutacyjnych przeslanych pocztq/kurierem oraz dostarczonych
osobi6cie za dziei wplywu uwa2a siq dzieri, w kt6rym dokumenty rekrutacyjne zostaly
dorqczone do biur rekrutacji. W przypadku osobistego zlo2enia dokument6w
rekrutacyjnych ka2da osoba otrzyma potwierdzenie wptywu dokument6w
rekrutacyjnych - z dokladnq datq i godzinq przyjqcia dokument6w.
Formularz rekrutacyjny dostgpny jest na stronie internetowej Lidera Partnera
Projektu oraz w biurach rekrutacji.
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10. Ocena Form ularzy rekrutacyjnych (w czq6ci A i czq56 B), jest przeprowadzana przez

dw6ch losowo wybranych czlonk6w Komisji Rekrutacyjnej (ekspert6w zewnqtrznych),
pomocA Kafty oceny formularza rekrutacyjnego, kt6rej wz6r stanowi zalqcznik nr 2
aa
do niniejszego Regulaminu.
11. Procedura losowania formularza rekrutacyjnego do oceny ma nastepujqcy przebieg:

a)

Formularze rekrutacyjne podlegajqce ocenie z przypisanymi im numerami,
zgodnie z kolejnoSciq ich wplywu do Beneficjenta;
b) Przewodniczqcy komisji Rekrutacyjnej losuje z koperty nazwiska dw6ch os6b
oceniajqcych i przyporzqdkowuje je numerowi Formularza rekrutacyjnego w
kolejnoSci zgodnej z zestawieniem przekazanym do oceny.
12. Formulaz rekrutacyjny sklada siq z czgsci A dotyczqcej kryteri6w grupy docelowej, w
tym kwalifikowalno6ci grupy docelowej oraz czgsci B dotyczqcej opiiu planowanej
dzialalnoSci.
13.

ocena kryteriow dotyczqcych kwalifikowalnosci grupy docelowej w czgsci A Karty
oceny formularza rekrutacyjnego nastqpuje w systemie zerojedynkowym - wymoil

spelniania minimum jednego z kryteri6w, tj. w przypadku niespelnienia kt6regokolwiek
z kryteri6w Formulan rekrutacyjny zostaje odrzucony.
14. ocena kryteri6w punktowych dotyczqcych grupy docelowej w czgsci A Karty oceny
formularza rekrutacyjnego nastqpuje w systemie punktowym max i5 pkt. w projekcie
ustalono nastepujqce kryteria punktowe dotyczqce grupy docelowej: '
a) osoba z niepelnosprawno6ciq - max 3 pkt.;
b) kobieta - max 3 pkt.;
c) osoba z niskimi kwalifikacjami - max 3 pkt.;
d) osoba dlugotnarale bezrobotna - max 3 pkt.
e) 50 + dane z formularza - max 3 pkt.
15.

B

o

czg56
formularza rekrutacyjnego ,,lnformacje
ptanowanej dzialalnosci
gospodarczeJ' jest oceniana w skali 0 - 35 pkt., z mo2liwosciq przyinania wartosci
punktowych poszczegolnym czqsciom oceny:

a) opis. planowanej dzialalnoSci w tym inteligentne specjalizacje
b)

c)
d)
e)

f)

i

sektory

powiqzane laf cuchem wartoSci(0-6pkt.);
charakterystyka klient6w (0-6 pkt.);
charakterystyka konkurencji (0-6 pkt.);
stopieh przygotowania inwestycji do realizacji (0-6 pkt.);
zakres planowanej inwestycji (0-6 pkt.);
posiadane doswiadczenie/wyksztalcenie przydatne do prowadzenia dzialalnosci
(0-5 pkt.).

16. Na ocenq Formularza rekrutacyjnego sklada siq suma punkt6w

z czq6ci A i B Karty

oceny formularza rekrutacyjnego. Natomiast koricowq ocene

Formularza
rekrutacyjnego stanowi Srednia arytmetyczna z ocen dokonanych przez dw6ch
oceniaiacych pod warunkiem, 2e spernione zostanE wszystkie iryteiia dotyczqce
kwalifikowalno6ci grupy docelowej w czqsci A karty. W przypaoku wystqpienia
rozbieznosci w ocenie kryteri6w dotyczqcych kwalifikowalnosci- uczestniki pib;enu
decyzjg o ostatecznej ocenie podejmuje przewodniczqcy Komisji Rekrutacyjnej.'
w przypadku wystqpienia skrajnych rozbieznoscr w ocenach dw6ch oceniajqcych w
czgici B Karty oceny formularza rekrutacyjnego np. O najni2sza punktacja'i 6 _

-
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najwy2sza punktacja, w poszczeg6lnych kategoriach oceny, decyzjg o wysoko6ci
przyznanych punktow w tych kategoriach podejmuje Przewodniczqcy Komisji
Rekrutacyjnej.
Decyzja Przewodniczqcego Komisji Rekrutacyjnej bgdzie miala odzwierciedlenie w
notatce podpisanej przez Przewodniczqcego Komisji Rekrutacyjnej dolqczonej do tej
karty oceny, kt6rej dotyczy.
17.Na podstawie dokonanych ocen formularzy rekrutacyjnych z pieruvszego etapu
rekrutacji zostaje ulo2ona lista uszeregowana w kolejno6ci malejqcej liczby
uzyskanych punkt6w, ktora zostaje ogloszona w biurze rekrutacji otaz na stronach
internetowych Lidera i Partnera Projektu.
18. Na podstawie listy sporzqdzonej z pierwszego etapu rekrutacji Beneficjent zaptasza
do etapu drugiego tj. rozmowy z doradca zawodowym 55 kandydat6w, kt6rzy otrzymali
najwiqkszq ilo56 punkt6w, ale nie mniej ni2 60% pkt. mo2liwych do uzyskania. Listq z
numerami formularzy os6b zakwalifikowanych do etapu drugiego Beneficjent podaje
do wiadomo6ci na stronie internetowej Lidera (www.powiatlomzynski.pl) iPartnera
Projektu(www. lfs. lomza.pl) oraz w biurach rekrutacji.
Osoby, ktore nie zakwalifikowaly sig do etapu drugiego, Beneficjent zobowiqzany jest
poinformowa6 pisemnie (za potwierdzeniem odbioru) wraz ze wskazaniem
uzasadnienia oraz uzyskanego wyniku punktowego.
Etap drugi polega na rozmowie z doradcq zawodowym, celem przeprow adzenia
analizy predyspozycji kandydata do prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej.
l9.Doradca zawodowy podczas rozmowy przeprowadza analizg predyspozycji na
podstawie kt6rej przyznaje oceng punktowq w przedziale od O '15. Kryteria oceny i
wagi punktowe przypisane poszczeg6lnym czgsciom analizy predyspozycji, ustala
prowadzqcy analizq po uzyskaniu akceptacji Beneficjenta. Dokonujqcy analizy
predyspozycji doradca zawodowy sporzqdza pisemne uzasadnienie swojej oceny
(zgodnie z zalqcznikiem nr 3). Przyznana za tq czg66 ocena punktowa jest doliczana
do koricowej oceny danego uczestnika z pierwszego etapu rekrutacji, o kt6rej mowa
w ust. 20, co stanowi koricowq ocenq calego procesu rekrutacji danej osoby.
Uczestnikami projektu mogq zosta6 osoby, kt6re w wyniku zakoiczonego procesu
rekrutacji otrzymaly nie mniej niZ 600/o punkt6w moZliwych do uzyskania, jednak2e
wyboru dokonuje siq wg malejqcej liczby punktow w ramach dostqpnych miejsc w
projekcie. Osoby z najwiqkszq ilo5ciq pkt. przechodzq do etapu szkoleniowego i
finansowego. Pozostale osoby koiczE udzial w projekcie.
20.W przypadku uzyskania przez uczestnikow projektu tej samej liczby punkt6w po
dw6ch etapach rekrutacji, o wy2szej pozycji na liscie decydowa6 bgdzie wiqksza liczba
punkt6w przyznanych w nastgpujqcej kolejnoSci:
a) punkty przyznane w druglm etapie rekrutacji przez doradce zawodowego;
b) punkty ptzyznane przez Komisjg Rekrutacyjnq (ekspertow zewnqtrznych) w czesci
B formularza rekrutacyjnego za nastgpujqce czq6ci oceny, uszeregowane w
kolejno6ci:
r' opis planowanej dzialalno6ci (8.1 ),
/ stopierl przygotowania inwestycji do reatizacji (8.4),
r' posiadane do6wiadczenie/wyksztalcenie do prowadzenia dzialalno6ci (B.6).
21. ostatecznie do uczestnictwa w etapie szkoleniowym zostanie zakwalifikowanych 45
os6b, kt6re zostanq o tym fakcie poinformowane drogq pisem nq/elektronicznq.
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1.

Ogloszenie wynik6w
Beneficjent w ciqgu 7 dnl roboczych od zakoiczenia rekrutacji zatwierdza listq os6b
zakwalifikowanych do udzialu w projekcie oraz listq rezeruowE. Listy z numerami

bgdq zamieszczone na stronach internetowych Lidera
(www.powiatlomzvnski.pl) i Partnera (www.lfs.lomza.pl) oraz w biurach rekrutacji.
Osoby, kt6re z powodu braku miejsc nie zakwalifikujq siq do udzialu w projekcie
zostanq umieszczone na li6cie rezerwowej, na kt6rej bgdzie siq znajdowa6 nie wiqcej
ni2 10 os6b. Bqdq one mialy pierwszeristwo w momencie rezygnacji kt6rejkolwiek z
os6b znajdujqcych siq na li5cie os6b zakwalifikowanych do udzialu w projekcie. Nie
mniej jednak, osoba z listy rezerwowej nie mo2e zostac zaproszona do udzialu w
projekcie w przypadku gdy:
F cykl szkoleniowy (tj. grupowe szkolenia idoradztwo biznesowe),
) dotacja inwestycyjna oraz wym6g prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej
przez okres 12 miesigcy wykraczajq poza okres realizacji projektu.
Dla ka2dego planowanego naboru prowadzony jest osobny proces rekrutacji.
formularzy

2.

3.
4. Beneficjent ma ka2dorazowo obowiqzek pisemnego poinformowania
5.

(za

potwierdzeniem odbioru) osoby ubiegajqcej siq o udzial w projekcie o przyczynach
odzucenia jej aplikacji (uzasadnienie wraz z uzyskanym wynikiem punktowym).
Dokumenty aplikacyjne nie podlegajq zwrotowi.
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2.

3.

lnformacje pozostale
Regulamin wchodzi w zycie z dniem podpisania.
TreS6 Regulaminu rekrutacji uczestnik1w projektu podlega obllgatoryjnemu
zatwierdzeniu przez lnstytucie organizujqcq Konkurs. Beneficjent zastrzegi'sobie
prawo do zmian w Regulaminie, za zgodq lnstytucji Organizujqcej Konkurs, o czym
powiadomi uczestnik6w projektu poprzez zamieszczenie informacji za stronie
inlernetowej projektu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiqzujq zapisy lJmowy
o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego zawieranej z
uczestnikami oraz Zasad wdra2ania Projektow w ramach Dzialania 2.3 wspieranie
powstawania irozwoju podmiotow gospodarczych priorytet lnwestycyjny g.iii praca
na wlasny rachunek, przedsigbiorczoSc i tworzenie przedsigbiorstw w tym
innowacyjnych mikro, malych iirednich przedsiqbiorstw dostgpne na stronie lZ:

www. rpo.wrotapodlasia. pl.

4.

lntegralnq czeSd niniejszego regulaminu stanowiq nastqpujqce zalqczniki:
a Zalqcznik nr 1 . Formularz rekrutacyjny;
b Zalqcznik nr 2. Kafta oceny formularza rekrutacyjnego,
Zalqcznik ff 3. Kafta pracy doradcy zawodowego

Regulamin obowiqzuje od dnia 05.06.2018
Pieczqd Beneficjenta i podpisy os6b upowaZnionych
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