Projekt „Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji III edycja” współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020

Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Przedsiębiorcza Łódź na obszarze
rewitalizacji III edycja”
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020. Oś priorytetowa: VIII „Zatrudnienie”. Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”.
Poddziałanie VIII.3.4 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź”

I.

Informacje podstawowe.
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do projektu „Przedsiębiorcza Łódź na
obszarze rewitalizacji III edycja”.
2. Projekt realizowany jest przez Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo
Wdrożeniowych Sp. z o.o. w partnerstwie z Miastem Łódź.
3. Biuro projektu mieści się w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40, 91-408 Łódź.
4. Rekrutacja będzie prowadzona w trzech turach: I tura V-VII.2021 II tura IX-X.2021,
III tura I-II.2022, IV tura II-III.2022
5. Treść regulaminu i formularzy wykorzystywanych w procesie rekrutacji może ulec
modyfikacji.

Strona

1. Udział w projekcie może wziąć wyłącznie osoba w wieku 30 lat i więcej (tj. począwszy
od dnia swoich 30-tych urodzin), zamieszkująca na obszarze rewitalizacji Miasta
Łodzi lub która została przeniesiona w związku z procesem rewitalizacji, pozostająca
bez pracy:
a) bezrobotna - oznacza to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia
pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Wytyczne w zakresie
monitorowania przyjmują definicję bezrobocia w dwóch ujęciach, które
uznawane są za równoważne. Zatem za osobę bezrobotną uznawana będzie
zarówno osoba, która:
- jest zarejestrowana jako bezrobotna we właściwym powiatowym
urzędzie pracy,
- jest osobą pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie
poszukującą zatrudnienia (definicja zgodna z BAEL).
b) bierna zawodowo - oznacza to osoby, które w danej chwili nie tworzą
zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Do grupy
biernych zawodowo zaliczamy m.in.:
- studentów studiów stacjonarnych, którzy uznawani są za osoby bierne
zawodowo, chyba że pracują (również na część etatu), wówczas są
osobami pracującymi.
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II. Uczestnicy projektu.

Strona

- studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) ale
tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne (konieczna
jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana) i nie pracują;
Doktoranci mogą być uznani za osoby bierne zawodowo, jeżeli nie są
zatrudnieni na uczelni, w innej instytucji lub przedsiębiorstwie.
- osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako
nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie,
który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu
rodzicielskiego), ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby
bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest
zarejestrowana), jeżeli są zarejestrowane już jako bezrobotne wówczas
status bezrobotnego ma pierwszeństwo. Taka sytuacja ma miejsce w
momencie gdy np. osoba bierna zawodowo urodziła dziecko, niemniej w
związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy
świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W
związku z tym, należy ją traktować jako osobę bierną zawodowo chyba,
że jest zarejestrowana jako bezrobotna, wówczas zgodnie z definicją
należy wykazać ją jako osobę bezrobotną,
2. Ponadto uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba, która wykaże zamiar
rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, spełniająca przynajmniej jeden z
niżej wymienionych warunków:
a) 50 lat i więcej,
− oznacza to, że osoba ma prawo wziąć udział w projekcie począwszy od dnia
swoich 50-tych urodzin,
b) będąca osobą długotrwale bezrobotną,
− oznacza osobę faktycznie pozostającą bez pracy przez okres ponad 12
miesięcy przed przystąpieniem do projektu, nie ma przy tym znaczenia, fakt
zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy,
c) będąca kobietą,
d) będąca osobą z niepełnosprawnościami, przez co rozumie się osoby
niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 26 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
e) będąca osobą o niskich kwalifikacjach,
− rozumie się przez to osobę mającą wykształcenie nie wyższe niż
ponadgimnazjalne, czyli osobę bez wykształcenia, osobę z wykształceniem
podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym ogólnokształcącym,
ponadgimnazjalnym zawodowym, zasadniczym zawodowym.
3. Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która złożyły poprawnie wypełniony
formularz rekrutacyjny oraz komplet wymaganych oświadczeń/zaświadczeń w
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5.

6.

7.
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4.

terminie wskazanym przez realizatora projektu i przejdzie pozytywnie III stopniowy
proces rekrutacji.
Wraz z formularzem rekrutacyjnym w procesie naboru do projektu wymagane
będzie, aby kandydat/ka na uczestnika projektu przesłał aktualne (tj. nie starsze niż
30 dni) oficjalne zaświadczenie dotyczące jego statusu na rynku pracy tj.:
- zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej- z Powiatowego Urzędu
Pracy, jeśli kandydat/ka jest osobą zarejestrowaną jako bezrobotna,
- zaświadczenie poświadczające status osoby bezrobotnej lub osoby biernej
zawodowo- z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych- jeśli kandydat/ka jest osobą
niezarejestrowana w PUP lub jest osobą bierną zawodowo.
Powyższe dokumenty mogą być wygenerowane w formie elektronicznej korzystając
z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. W przypadku otrzymania zaświadczenia w
formie wydruku z Platformy Usług Elektronicznych ZUS, jego autentyczność
zweryfikowana będzie za pomocą wyszukiwarki potwierdzeń.
Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba, która wyrazi zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych przez Studium Nowoczesnych Technologii
Szkoleniowo Wdrożeniowych Sp. z o.o. i Miasto Łódź.
Nie może być uczestnikiem projektu osoba, która:
a) posiadała wpis do CEIDG, była zarejestrowana jako przedsiębiorca w KRS lub
prowadziła działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w
okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
b) zawiesiła działalność gospodarczą na podstawie przepisów Centralnej Ewidencji i
informacji o Działalności Gospodarczej lub o Krajowym Rejestrze Sądowym w
okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu;
c) zamierza założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać
ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r.
poz. 650, 858);
d) zamierza założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018
r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771, 1443, 1669);
e) jest rolnikiem lub domownikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników;
f) jest wspólnikiem spółki osobowej lub posiada przynajmniej 10% udziału w
kapitale spółki kapitałowej,
g) zasiada w organach zarządzających lub kontrolnych podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą lub pełni funkcję prokurenta,
h) korzysta 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;
i) otrzymała w okresie 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
wsparcie finansowe ze środków publicznych na uruchomienie lub prowadzenie
działalności gospodarczej,
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j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

została ukarana karą zakazu dostępu do środków publicznych, o którym mowa w
art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
posiada zaległości w zapłacie podatków, składek ubezpieczenia społecznego lub
zdrowotnego lub jest wobec niej prowadzona egzekucja.
była karana za przestępstwo skarbowe,
nie korzysta z pełni praw publicznych,
nie posiada pełnej zdolność do czynności prawnych.
stanowi personel projektu bądź jest w sposób bezpośredni lub pośredni
zaangażowana w realizację projektu,
z osobami uczestniczącymi w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów
pozostaje w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii
prostej bez ograniczenia stopnia, a w linii bocznej do 2 stopnia) lub związku
przysposobienia, opieki albo kurateli lub pozostaje we wspólnym pożyciu.

III. Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w projekcie.
1. Zgłoszenie do udziału w projekcie będą przyjmowane przez 10 dni roboczych od dnia
rozpoczęcia rekrutacji, o terminie której realizator projektu powiadomi na stronie
internetowej projektu: www.studiumnt.pl/dotacje3/ z 7 dniowym wyprzedzeniem.
2. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń rekrutacja zostanie przedłużona o co
najmniej 5 dni roboczych. Informacja o przedłużeniu rekrutacji zostanie
zamieszczona na stronie internetowej projektu.
3. Realizator projektu może podjąć decyzję o wstrzymaniu naboru po zebraniu 50
formularzy rekrutacyjnych/tura, o czym poinformuje z jednodniowym
wyprzedzeniem na stronie internetowej projektu.
4. Osoba przystępująca do projektu zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym
regulaminem
5. Osoba przystępująca do projektu składa formularz rekrutacyjny.
6. Formularz rekrutacyjny należy złożyć w biurze projektu lub przesłać do biura
projektu w terminie przyjmowania zgłoszeń wyznaczonym przez realizatora
projektu. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu formularza
do realizatora projektu.
7. Formularz, który wpłynie po terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.
8. Wzór formularza dostępny jest w biurze projektu oraz na stronie internetowej
projektu.
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1. Formularz rekrutacyjny jest oceniany zarówno od strony formalnej, jak i
merytorycznej.
2. Na etapie oceny formularza rekrutacyjnego doradca zawodowy bada predyspozycje
kandydata do prowadzenia własnej działalności gospodarczej
3. Ocena formularza dokonywana jest na karcie oceny formularza rekrutacyjnego.
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IV. Ocena formularzy rekrutacyjnych.
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4. Każdy formularz oceniany jest w III etapach.
5. I etap oceny formularza rekrutacyjnego przebiega w oparciu o następujące kryteria :
1) formalne – kryteria dostępu (por. pkt II)
2) premiujące:
- status osoby z niepełnosprawnościami +10 pkt
- osoby powyżej 50 r.ż. +10 pkt
- kobieta +10 pkt
- status osoby długotrwale bezrobotnej ( powyżej 12 miesięcy) +5 pkt
- osoby o niskich kwalifikacjach +5 pkt
6. II etap oceny formularza rekrutacyjnego (ocena predyspozycji do prowadzenia
własnej działalności gospodarczej) odbywa się podczas rozmowy z doradcą
zawodowym.
7. III etap oceny formularza (ocena merytoryczna) odbywa się podczas rozmowy z
komisją rekrutacyjną.
8. Komisja dokonując oceny formularzy rekrutacyjnych może posiłkować się dowolnymi
źródłami informacji mającymi znaczenie dla oceny formularzy, w tym danymi z
publicznie dostępnych rejestrów.
9. Osoba, która złożyła formularz rekrutacyjny dotknięty uchybieniami formalnymi ma
możliwość uzupełnienia go w terminie do 3 dni roboczych od poinformowania jej o
tym fakcie. Za uchybienia formalne uznaje się:
1) brak podpisu kandydata,
2) niewypełnienie wymaganych pól formularza,
3) niekompletność formularza,
4) wypełnienie lub wydrukowanie formularza w sposób nieczytelny w stopniu
uniemożliwiającym dokonanie jego oceny.
10. Osoba, która złożyła formularz rekrutacyjny poświadczający nieprawdę otrzymuje
ocenę negatywną, a realizator projektu może złożyć zawiadomienie o możliwości
popełnienia przestępstwa do właściwych organów państwowych.
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1. Kandydat, który pomyślnie przeszedł I etap oceny formularza rekrutacyjnego
zapraszany jest na rozmowę z doradcą zawodowym w celu zbadania predyspozycji
do prowadzenia działalności gospodarczej:
- predyspozycji zawodowych,
- cech przedsiębiorczych,
- motywacji do prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Rezultatem rozmowy będzie wydanie przez doradcę zawodowego pisemnej opinii o
predyspozycjach kandydata do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Niestawiennictwo na rozmowę z doradcą zawodowym zamyka drogę udziału w
projekcie
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V. Rozmowa z doradcą zawodowym

Projekt „Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji III edycja” współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020

Strona

1. Kandydat, który pomyślnie przeszedł I i II etap oceny formularza rekrutacyjnego
zapraszany jest na rozmowę z komisją rekrutacyjną w celu oceny pomysłu
biznesowego, w szczególności: racjonalności planowanego przedsięwzięcia i szans
powodzenia, zasadności planowanych działań i wydatków, zasobów do których ma
dostęp kandydat, adekwatności kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata
w kontekście planowanej działalności gospodarczej.
2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi doradca zawodowy oraz doradca biznesowy.
3. Przed rozmową komisja rekrutacyjna zapoznaje się z treścią tej części formularza
rekrutacyjnego, w której znajduje się opis planowanej działalności gospodarczej oraz
doświadczenie zawodowe, wiedza i umiejętności.
4. Kandydat zostanie powiadomiony o terminie rozmowy z komisją rekrutacyjną
zgodnie z oznaczoną w formularzu rekrutacyjnym preferowaną formą kontaktu.
Jeżeli w formularzu zaznaczono więcej niż jedną opcję, realizator projektu wybierze
formę kontaktu spośród wskazanych przez kandydata.
5. Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia na rozmowę z komisją rekrutacyjną
dokumentów mających znaczenie dla oceny pomysłu na biznes bądź predyspozycji
kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej, jak również weryfikacji
prawdziwości informacji podanych w formularzu rekrutacyjnym. Jeżeli kandydat nie
przedstawi podczas rozmowy lub w podanym na rozmowie terminie dokumentów
wskazanych przez realizatora projektu bądź odmówi przedstawienia tych
dokumentów, okoliczność ta może stanowić przesłankę negatywnego
rozstrzygnięcia.
6. Ocena formularza zawiera przyznaną punktację za poszczególne kryteria wraz z
uzasadnieniem oraz podsumowanie – sumę przyznanych w ramach oceny formalnej
i merytorycznej punktów oraz wynik rozmowy z doradcą zawodowym i komisją
rekrutacyjną.
7. Ocena merytoryczna obejmuje następujące kryteria:
1) pomysł na biznes w tym: przejrzystość i realność pomysłu biznesowego,
szanse powodzenia, klarowność i zasadność planowanych wydatków i
inwestycji (0-30 pkt) – ocenia doradca biznesowy;
2) kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie zawodowe, wiedza w kontekście
planowanej działalności (0-30 pkt) – ocenia doradca zawodowy;
8. Nota punktowa obejmuje zarówno ocenę treści zawartej w formularzu
rekrutacyjnym, jak i z przebiegu rozmowy z komisją rekrutacyjną.
9. Otrzymanie minimum 16 punktów z każdego z kryteriów 1 i 2 powyżej kwalifikuje do
pozytywnej oceny.
10. Jeżeli w wyniku rozmowy rekrutacyjnej zostanie stwierdzone, że kandydat złożył
podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo złożył
nieprawdziwe lub niepełne oświadczenie, wynikiem rozmowy jest negatywne
rozstrzygnięcie.
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VI. Rozmowa z komisją rekrutacyjną.
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11. W wyniku rozmowy z komisją rekrutacyjną komisja podejmuje jedno z dwóch
rozstrzygnięć:
− pozytywne – uzyskanie min. 16 punktów w każdym z kryteriów (pkt. 7 );
− negatywne – uzyskanie mniej niż 16 punktów w każdym z kryteriów (pkt. 7 );
12. Niestawiennictwo na rozmowę z komisją rekrutacyjną zamyka drogę do udziału w
projekcie.
13. Kandydat ma prawo wglądu w kartę oceny formularza rekrutacyjnego oraz
wszystkie dokumenty dotyczącą jego kandydatury powstałe na etapie rekrutacji.
Powyższe może nastąpić po uprzednim umówieniu terminu z realizatorem projektu
(telefonicznym bądź mailowym).
VII. Zakwalifikowanie do udziału w projekcie.
1. Warunkiem udziału w projekcie jest pozytywne rozstrzygnięcie rozmowy
rekrutacyjnej.
2. Do projektu zakwalifikowanych zostanie łącznie 48 osób, w tym 28 kobiet i 20
mężczyzn z najwyższą liczbą pkt uzyskanych w procesie rekrutacji (por. par. VI.7 i par
IV.5.2). W I turze 13 osób, w II turze 11 osób, w III turze 12 osób, w IV turze 12 osób.
3. W przypadku osób z jednakową liczbą pkt. o kolejności decydować będzie kolejność
zgłoszeń.
4. O wynikach procesu rekrutacji kandydat zostanie poinformowany za pośrednictwem
strony internetowej projektu http://studiumnt.pl/dotacje3/, poprzez zamieszczenie
na niej listy rankingowej oraz telefonicznie bądź mailowo, w zależności od zaznaczonej
w formularzu rekrutacyjnym preferowanej formy kontaktu.
5. Kandydatom przysługuje odwołanie od decyzji negatywnej w ciągu 5 dni
kalendarzowych od jej wydania (rozpatrzone do 5 dni kalendarzowych przez osobę,
która nie brała udziału w wydaniu decyzji). Wynik ponownej rozmowy, uznaje się za
ostateczny.
6. W przypadku rezygnacji kandydata, który zakwalifikował się do udziału w projekcie,
jego miejsce może zająć kolejna osoba z listy rankingowej z najwyższą liczbą
punktów pod warunkiem, że jej udział pozwoli osiągnąć stosowną proporcję
uczestników w Projekcie.
7. W przypadku niezrekrutowania założonej liczby kandydatów przypadających na daną
turę rekrutacji dopuszcza się możliwość publikacji listy rankingowej obejmującej
mniejszą liczbę uczestników projektu. W sytuacji takiej proporcjonalnie zwiększona
zostanie pula miejsc dostępnych w kolejnych turach rekrutacji.

1. Kandydat, który zakwalifikował się do udziału w projekcie staje się uczestnikiem
projektu.
2. Uczestnik projektu, w ramach projektu, ma prawo do:
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Zakres wsparcia.
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1) otrzymania wsparcia szkoleniowego z zakresu podstaw prowadzenia działalności
gospodarczej,
2) pomocy w przygotowaniu biznesplanu,
3) ubiegania się o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie przyznawania środków na rozwój
przedsiębiorczości.

