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Regulamin
rekrutacji w projekcie
p.n. „ZORIENTOWANI NA BIZNES - program wspierania przedsiębiorczości osób powyżej 29 r.ż.
pozostających bez pracy w województwie opolskim”
realizowanym w ramach
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
NA LATA 2014 - 2020
Oś Priorytetowa 7
Konkurencyjny rynek pracy
Działanie 7.3
Zakładanie działalności gospodarczej

§1
Definicje
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Programie - oznacza to Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata
2014 - 2020, Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, Oś VII Konkurencyjny rynek
pracy;
2. Projekcie - oznacza to projekt pn. „ZORIENTOWANI NA BIZNES - program wspierania
przedsiębiorczości osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w województwie opolskim”;
3. Uczestniku projektu - to osoba fizyczna zamierzająca rozpocząć w ramach projektu działalność
gospodarczą. W trakcie realizacji projektu uczestnik projektu może zmienić swój status
z „osoby fizycznej zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą” na „osobę fizyczną, która
założyła działalność gospodarczą”. Uczestnicy projektu otrzymują środki finansowe za
pośrednictwem Beneficjenta czyli podmiotu, który realizuje projekt w ramach Działania 7.3;
4. Faktycznym rozpoczęciu działalności gospodarczej - uznaje się datę rozpoczęcia działalności
wskazaną we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub datę
zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, przy czym dzień rozpoczęcia działalności
gospodarczej powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji;
5. Beneficjencie - oznacza to Kompass Invest Sp. z o.o. (dawniej Kompass Consulting Buczkowski
Maciej)
6. Biurze Projektu - oznacza to biuro projektu mieszczące się przy ul. Horoszkiewicza 6/B 113, 45301 Opole;
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7. Instytucji Pośredniczącej RPO WO (IP) - w województwie opolskim w zakresie wybranych
obszarów EFS funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WO 2014-2020 pełni Wojewódzki Urząd
Pracy w Opolu;
8. Stronie internetowej Projektu - oznacza stronę internetową: www.zorientowani.kompassconsulting.pl ;
9. Zasadach – oznacza to Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności
gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 20142020.
10. Długotrwale bezrobotnym – oznacza to osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12
miesięcy.
11. Osobach bezrobotnych – oznacza to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy
i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako
bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech
kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania
aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie
uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby
kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne
w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami
bezrobotnymi1.
12. Osobach biernych zawodowo – oznacza to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły
roboczej (tzn. nie pracują2 i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani
za osoby bierne zawodowo. 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 rodzicielskiego3, są uznawane za osoby bierne
zawodowo, chyba że są zarejestrowane jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma
pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny
bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

1

Taka sytuacja ma miejsce w momencie, gdy np. osoba bezrobotna 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 ja traktować jako osobę bezrobotną.
2

Definicja osoby pracującej zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzieć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
3

Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim rozumianym jako świadczenie pracownicze, które zapewnia
płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy od momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad
dzieckiem są uznawane za „osoby pracujące”.
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§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji Uczestników
projektu, którzy zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w ramach projektu nr RPOP.07.03.0016-0004/16.
2. Nabór kandydatów do udziału w projekcie prowadzi Beneficjent – Kompass Invest Sp. z o.o. (dawniej
Kompass Consulting Buczkowski Maciej).
3. Projekt zakłada zrekrutowanie 65 kandydatów w trzech odrębnych naborach oraz przygotowanie
łącznie 52 uczestników projektu do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez
udział w szkoleniach, doradztwie oraz udzielenie dotacji i/lub wsparcia pomostowego dla 45 z nich
oraz przedłużonego wsparcia pomostowego dla max 36 osób.
4. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej 29 roku życia4, które
jednocześnie należą do jednej z następujących grup: osoby o niskich kwalifikacjach, osoby po 50 roku
życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby posiadające co najmniej
jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
dopuszcza się udział osób nie ujętych do w/w grup, nie więcej niż 10% wszystkich UP. Wsparcie
kierowane jest w 50% (26 os.) do osób zamieszkujących obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji
rozwojowej (gminy: Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów,
Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza i
Branice).
5. Ze wsparcia wyłączone są osoby, które:
 posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym
Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.
in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających
dzień przystąpienia do projektu, tj. dzień podpisania Oświadczenia kwalifikowalności
uczestnika projektu;
 posiadają zawieszoną działalność gospodarczą;
 były karane za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks
karny skarbowy (Dz. U. z 2013r. poz. 186, z późn. zm.) oraz niekorzystające z pełni praw
publicznych i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych;
 zamierzają prowadzić działalność gospodarczą w sektorach wykluczonych na podstawie art. 1
rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
 pozostają w związku małżeńskim lub w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia z beneficjentem, partnerem beneficjenta, wykonawcą oraz pracownikami
beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącymi w procesie rekrutacji i/lub
przyznawania wsparcia finansowego,
 łączy lub łączył z beneficjentem, partnerem beneficjenta, wykonawcą oraz pracownikami
beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącymi w procesie rekrutacji
i/lub przyznawania wsparcia finansowego związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 w ciągu ostatnich dwóch lat łączył stosunek pracy lub inny (umowa zlecenie, umowa o dzieło
lub inne) z beneficjentem, partnerem beneficjenta lub wykonawcą,
4

Wiek Uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału
w projekcie – tj. od dnia 30 urodzin.
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skorzystały/zamierzają skorzystać równolegle z innych środków, w tym zwłaszcza ze środków
PFRON, Funduszu Pracy, PROW 2014-2020 oraz środków oferowanych w ramach RPO WO
2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem
działalności gospodarczej,
w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych uzyskały
pomoc de minimis przekraczająca kwotę 200 000 euro lub 100 000 euro
w przypadku podmiotu zamierzającego rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze
transportu drogowego towarów,
zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez członka rodziny
z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze
dla tej działalności, w przypadku gdy członek rodziny zaprzestał prowadzenia działalności
gospodarczej nie później niż miesiąc przed dniem złożenia przez kandydata Formularza
rekrutacyjnego,
zamierzają prowadzić działalność gospodarczą jednocześnie o tym samym profilu
co przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny5 i pod tym samym adresem,
z wykorzystaniem pomieszczeń, w których jest prowadzona działalność,
zamierzają prowadzić działalność gospodarczą niezgodnie z definicją określoną
w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r.,
poz. 584, z późn. zm.),
są karane zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.),
mogą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej bez uzyskania wsparcia ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego6,
na etapie złożenia Wniosku o przyznanie dotacji nie będą posiadały wszystkich niezbędnych
pozwoleń (do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku
z realizacją projektu)7, w szczególności:













5

-

pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem
budowlanym
(Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z późn. zm.),

-

pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie
z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z późn. zm.),

posiadają długi objęte tytułami egzekucyjnymi oraz są dłużnikami w sprawach prowadzonych
w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej.

Pod pojęciem członka rodziny rozumie się małżonkę/małżonka oraz osobę znajdującą się w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, a także pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia.

6

Wsparcie przyznawane będzie zgodnie z zasadą minimalizowania zjawiska creamingu. tj. wsparcie udzielane będzie
osobom, które nie mają możliwości założenia działalności gospodarczej bez wsparcia EFS. Zjawisko creamingu dodatkowo
będzie weryfikowane na wszystkich etapach realizacji projektu w tym przede wszystkim na etapie rekrutacji oraz oceny
biznesplanów. W związku z powyższym możliwe jest odrzucenie/ wykluczenie z uczestnictwa danej osoby na każdym etapie
realizacji projektu i/lub uznanie przyznanego wsparcia finansowego za niekwalifikowalne (co wiąże się z koniecznością
zwrotu przyznanych środków finansowych wraz z należnymi odsetkami).
7

Nie dotyczy pozwoleń, które można uzyskać wyłącznie po założeniu działalności gospodarczej.
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6. Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2016 r. do 30.06.2019 r. na terenie powiatu brzeskiego,
głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, kluczborskiego, krapkowickiego, namysłowskiego, nyskiego,
oleskiego, opolskiego, prudnickiego, strzeleckiego, m. Opole.
7. Regulamin rekrutacji uczestników oraz Formularz rekrutacyjny jak również wzór karty oceny
merytorycznej i formalnej podawany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.zorientowani.kompass-consulting.pl oraz w biurze projektu Beneficjenta.
8. Uczestnicy Projektu, zobowiązani są do przekazania informacji dotyczących ich sytuacji
po zakończeniu udziału w Projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału).

§3
Proces rekrutacji
1. Nabór Uczestników projektu odbywa się przed planowanym etapem szkoleniowo-doradczym.
2. Rekrutacja prowadzona jest przez Komisję rekrutacyjną, powoływaną przez Beneficjenta,
3. Rekrutacja prowadzona jest w terminie ogłoszonym przez Beneficjenta podanym do publicznej
wiadomości na stronie internetowej www.zorientowani.kompass-consulting.pl oraz w Biurze projektu.
Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia rekrutacji.
4. Termin podany w pkt. 3 umieszczany jest na stronie internetowej www.zorientowani.kompassconsulting.pl
5. Formularze rekrutacyjne złożone poza terminem rekrutacji, podanym na stronie internetowej, nie
podlegają ocenie w procesie rekrutacji.
6. Informacje o wszystkich etapach realizacji projektu, w tym w szczególności dotyczące rekrutacji,
umieszczane są na bieżąco na stronie internetowej.
7. W przypadku niewyłonienia spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby Uczestników projektu lub
w przypadku dużej liczby złożonych Formularzy rekrutacyjnych termin rekrutacji i/lub oceny może
zostać zmieniony. Informacja o zmianie terminu, przedłużeniu lub zakończeniu rekrutacji jest
umieszczana na stronie internetowej www.zorientowani.kompass-consulting.pl
8. Rekrutacja do projektu odbywa się trzyfazowo:
- Faza I - ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych oraz spotkania z Doradcą zawodowym.
- Faza II – obrady Komisji Rekrutacyjnej i kwalifikacja uczestników do projektu na podstawie Karty
Oceny Merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego oraz opinii Doradcy.
- Faza III – diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych wybranych uczestników projektu.
§4
Proces rekrutacji – Faza I (tura I, II, III)
1. W ramach projektu zaplanowano 3 nabory potencjalnych uczestników projektu: I nabór –
zakwalifikowanych do kolejnego etapu zostanie 20 potencjalnych uczestników; II nabór –
zakwalifikowanych do kolejnego etapu zostanie 14 potencjalnych uczestników; III nabór –
zakwalifikowanych do kolejnego etapu zostanie 18 potencjalnych uczestników.
2. Każdy Formularz rekrutacyjny otrzymuje indywidualny numer referencyjny.
3. Każda zainteresowana udziałem w projekcie osoba powinna złożyć 2 jednobrzmiące egzemplarze
dokumentów rekrutacyjnych tj.
 Formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu),
 Oświadczenie o kwalifikowalności Kandydata (Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego),
 Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego do wielkości poniżej 2ha (Załącznik nr 2
do Formularza rekrutacyjnego) - jeśli dotyczy,
5
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Oświadczenie dot. posiadania co najmniej jednego dziecka do 6. r. ż. lub/i posiadania
niepełnosprawnego dziecka do 18. r. ż. wraz z kopią aktualnego orzeczenia
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydaną przez uprawniony organ
i kopią aktu urodzenia - jeśli dotyczy,
 Dokumenty potwierdzające status Kandydata na rynku pracy (kopia zaświadczenia z PUP
od osób zarejestrowanych jako bezrobotne, kopia orzeczenia o niepełnosprawności od osób
niepełnosprawnych) – jeśli dotyczy.
4. Wszystkie dokumenty muszą być zgodne ze wzorami dostępnymi na stronie internetowej
www.zorientowani.kompass-consulting.pl.
5. Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie w języku polskim we wszystkich
wymaganych polach. W przypadku pól niedotyczących Kandydata należy wpisać „nie dotyczy”.
6. Formularz rekrutacyjny oraz Oświadczenia muszą być potwierdzone własnoręcznie czytelnym
podpisem Kandydata (pełnym imieniem i nazwiskiem) wraz z podaniem daty sporządzenia
dokumentów.
7. Kopie dokumentów muszą być czytelne i potwierdzone przez Kandydata za zgodność
z oryginałem. Prawidłowo potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia to umieszczenie klauzuli
na pierwszej stronie potwierdzanego za zgodność z oryginałem dokumentu: „za zgodność
z oryginałem od strony … do strony …” (podać numery stron w zależności od objętości
dokumentu).
8. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć osobiście do Biura Projektu w godz. 08:00 – 16:00
lub drogą pocztową w wyznaczonym terminie rekrutacji (liczy się data wpływu do Biura Projektu).
9. W przypadku osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych Kandydat otrzymuje
poświadczenie wpływu opatrzone datą przyjęcia. W przypadku złożenia dokumentów
rekrutacyjnych drogą pocztową, Kandydat otrzyma poświadczenie wpływu na podany
w Formularzu rekrutacyjnym adres e-mail (skan pisma), a w przypadku braku adresu e-mail
w Formularzu rekrutacyjnym, poświadczenie zostanie wysłane drogą pocztową na adres
korespondencyjny podany w Formularzu rekrutacyjnym. Dokumenty nie podlegają rozpatrzeniu,
gdy zostaną złożone przed ogłoszonym terminem rekrutacji bądź po zamknięciu rekrutacji.
10. Każdy Formularz rekrutacyjny otrzymuje indywidualny numer referencyjny.
11. W pierwszej kolejności przeprowadzana jest ocena formalna Formularza rekrutacyjnego. Ocena
formalna złożonych formularzy prowadzona jest przez Beneficjenta w oparciu o Kartę oceny
formalnej formularza rekrutacyjnego (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
12. Istnieje możliwość jednorazowego uzupełnienia błędów formalnych w Formularzu rekrutacyjnym.
Do uchybień podlegających poprawie/uzupełnieniu należy:
 złożenie Formularza rekrutacyjnego (w tym również załączników) w jednym egzemplarzu,
 brak co najmniej jednej strony w którymkolwiek egzemplarzu Formularza rekrutacyjnego,
 brak podpisu na Formularzu rekrutacyjnym (w tym również na załączniku),
 niewypełnienie któregokolwiek z pół Formularza rekrutacyjnego.
O konieczności i sposobie uzupełnienia błędów formalnych w Formularzu rekrutacyjnym
Beneficjent powiadamia kandydata, niezwłocznie po ich wykryciu. Jednocześnie jeżeli na etapie
oceny Formularza rekrutacyjnego stwierdzi się, iż osoba nie przynależy do grupy docelowej
projektu nie podlega dalszej ocenie. Do oceny merytorycznej zostają przekazane wyłączenie
Formularze rekrutacyjne poprawne pod względem formalnym.
13. Na zakończenie I, II i III naboru układana jest wstępna lista rankingowa potencjalnych uczestników
projektu, którzy złożyli Formularze rekrutacyjne i którzy przeszli pozytywnie Ocenę formalną. Lista
sporządzana jest przez Koordynatora projektu w kolejności alfabetycznej.
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14. Na podstawie listy sporządzonej z I Fazy rekrutacji (I i II, III nabór) Beneficjent zaprasza
Kandydatów na spotkanie z doradcą zawodowym, podczas którego zweryfikowane zostaną
umiejętności i predyspozycje Kandydatów. Spotkanie z Doradcą zostanie ustalone z Kandydatem
telefonicznie lub mailowo. Nie stawienie się Kandydata na spotkaniu będzie musiało być
usprawiedliwione (np. zwolnienie lekarskie). Ustalony wtedy zostanie nowy termin spotkania.
Brak wiarygodnego usprawiedliwienia skutkuje wykluczeniem z dalszego etapu rekrutacji.
15. Doradca za pomocą dostępnych narzędzi (testy psychologiczne, rozmowa itd.) przeprowadza
analizę przedsiębiorczych predyspozycji Kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia
działalności gospodarczej. Oceniane będą m. in. cechy osobowościowe (samodzielność,
odpowiedzialność) i poziom motywacji. Ocena doradcy ma charakter opisowy – doradca nie
przyznaje punktów. Kryteria oceny przypisane poszczególnym częściom analizy predyspozycji
ustala prowadzący analizę po uzyskaniu akceptacji Beneficjenta. Dokonujący analizy predyspozycji
sporządza pisemne uzasadnienie swojej oceny.

1.

2.

3.
4.
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§5
Proces rekrutacji – Faza II
Po zakończeniu każdego z trzech naborów powołana zostanie przez Beneficjenta 5-osobowa
Komisja rekrutacyjna złożona za każdym razem z tych samych członków (w pracach Komisji może
wziąć udział również przedstawiciel IP w roli obserwatora)8. Każda kandydatura zostanie oceniona
przez 2 losowo wybranych członków Komisji na podstawie Karty oceny merytorycznej formularza
rekrutacyjnego (Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).
Do zadań Komisji rekrutacyjnej należy ocena Kandydatów do uczestnictwa w projekcie dokonana
w oparciu o wskazane w § 3 kryteria oceny, opinię doradcy zawodowego, uwzględniającą
obligatoryjnie wynik testu psychologicznego oraz z uwzględnieniem następujących zasad:
 każdy kandydat oceniany jest przez dwie losowo wybrane osoby wchodzące w skład Komisji
rekrutacyjnej,
 osoby oceniające danego Kandydata podpisują deklarację bezstronności i poufności
stanowiącą załącznik do Karty oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego oraz
oświadczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
 ocena każdego kryterium powinna zawierać co najmniej 5-cio zdaniowe, pisemne
uzasadnienie.
Ocena następuje wyłącznie w przypadku gdy Kandydat zostanie zakwalifikowany w ramach Fazy I
rekrutacji.
Część Formularza rekrutacyjnego „Opis planowanej działalności gospodarczej” jest oceniana w skali
punkowej (0 - 100 pkt.) z możliwością przyznania wartości punktowych poszczególnym częściom
ocen:
Pomysł na działalność gospodarczą, wykorzystanie niszy rynkowej (możliwość uzyskania
maksymalnie 20 pkt. oraz dodatkowo łącznie 5 pkt.:
- za prowadzenie działalności w branży zdefiniowanej jako specjalizacja regionalna
(chemicznej, budowlanej wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi,
maszynowej i elektromaszynowej, paliwowo-energetycznej, rolno-spożywczej,
drzewno-papierniczej (w tym przemysł meblarski), metalowej i metalurgicznej, usług
medycznych i rehabilitacyjnych, usług turystycznych, transport i logistyka) – 4 pkt.

W wymaganej liczbie pięciu osób nie jest brany pod uwagę przedstawiciel IP.
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-

za generowanie dodatkowych miejsc pracy – 1 pkt.



Szanse przetrwania zaplanowanej działalności gospodarczej (możliwość uzyskania
maksymalnie 20 pkt.).
 Umiejętność oszacowania wydatków inwestycyjnych (możliwość uzyskania maksymalnie 25
pkt.).
 Posiadana wiedza, umiejętności, doświadczenie w kontekście planowanej działalności
gospodarczej (możliwość uzyskania maksymalnie 20 pkt.).
 Dodatkowe punkty za przynależność do niżej wymienionych grup - 10 pkt.:
- teren/gmina zamieszkania uczestnika: Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz,
Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów,
Lubsza, Branice)
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby po 50 roku życia
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby o niskich kwalifikacjach
- osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko
niepełnosprawne do 18 roku życia
W przypadku gdy uczestnik zalicza się do kilku ww. grup otrzymuje tyle samo punktów co uczestnik,
który przynależy do jednej grupy tj. 10 pkt.
9. Ostateczną ocenę Formularza rekrutacyjnego stanowi: średnia arytmetyczna z ocen dokonanych przez
dwóch ekspertów oceniających pkt III Formularza rekrutacyjnego. W przypadku wystąpienia skrajnych
rozbieżności w ocenach 2 ekspertów oceniających, np. 0 – najniższa punktacja i 10 – najwyższa
punktacja, w poszczególnych częściach oceny, decyzję o wysokości przyznanych punktów w tych
częściach Formularza rekrutacyjnego podejmuje Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej.
10.Do projektu zakwalifikowani zostają wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 60% punktów
możliwych do zdobycia w obu Fazach rekrutacji.
11. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Kandydatów uzyska taka samą łączną liczbę punktów, wyższe
miejsce na liście rankingowej (zarówno wstępnej jak i ostatecznej) otrzymuje ten, który uzyskał kolejno
wyższą liczbę punktów w następujących kryteriach:
 Pomysł na działalność gospodarczą, wykorzystanie niszy,
 Szanse przetrwania zaplanowanej działalności gospodarczej,
 Umiejętność oszacowania wydatków inwestycyjnych,
 Posiadana wiedza, umiejętności, doświadczenie w kontekście planowanej działalności
gospodarczej.
12.W sytuacji, gdy dwóch lub więcej Kandydatów uzyska identyczną liczbę punktów w ramach każdego
kryterium, miejsce na liście rankingowej zostanie ustalone w wyniku komisyjnego losowania,
w którym będą uczestniczyć Przewodniczący Komisji, Sekretarz Komisji i 2 członków Komisji.
13. Następnie Komisja rekrutacyjna dokonuje podsumowania punktów otrzymanych przez Kandydatów
w I, II i III Fazie rekrutacji i sporządza wstępną listę rankingową potencjalnych uczestników projektu,
a kolejność na niej ustalana jest wg malejącej liczby punktów otrzymanych podczas rekrutacji.
14.Kandydaci spełniający kryterium minimum 60% punktów, którzy nie zostaną zakwalifikowani do
projektu będą stanowili listę rezerwową potencjalnych uczestników projektu.
15.Wszyscy kandydaci, którzy wzięli udział w rekrutacji (tj. kandydaci, którzy wzięli udział w I, II i III Fazie),
powiadamiani są o jej wynikach, w terminie do 10 dni od dnia dokonania oceny (w wyjątkowych
przypadkach, za zgodą IP termin ten może ulec zmianie), z uwzględnieniem, w przypadku otrzymania
8
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negatywnej oceny przez Kandydata, podania jej uzasadnienia wraz z oceną punktową i pouczeniem
o możliwości odwołania od decyzji.
16. Wstępna lista rankingowa potencjalnych uczestników projektu oraz lista rezerwowa (nie zawierające
danych osobowych potencjalnych uczestników) podane zostaną do publicznej wiadomości na stronie
internetowej projektu www.zorientowaninabiznes.kompass-consulting.pl oraz w Biurze projektu.

§6
Procedura odwoławcza na etapie rekrutacji
1. Kandydaci do uczestnictwa w projekcie, którzy w wyniku przeprowadzonej rekrutacji otrzymali
negatywną ocenę (tj. uzyskali mniej niż 60% ogólnej liczby punktów możliwych do zdobycia) mogą,
w terminie do 5 dni licząc od dnia otrzymania przez nich informacji o wynikach oceny9dostarczyć
do Beneficjenta pisemne odwołanie od decyzji Komisji rekrutacyjnej.
2. Odwołanie od oceny należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
zorientowaninabiznes-opo@kompass-consulting.pl, tradycyjnej lub dostarczyć osobiście do biura
projektu Beneficjenta, ul. Horoszkiewicza 6/B 113, 45-301 Opole, tel. 501 858 052 w godzinach
od 8.00 do 16.00. Za dzień złożenia odwołania uznaje się dzień, w którym zostało ono złożone
u Beneficjenta. Odwołanie dostarczone drogą elektroniczną (fax/email) musi zostać uzupełnione
o wersję papierową, w terminie do 3 dni od wpływu wersji elektronicznej.
3. Wnosząc odwołanie od oceny Komisji rekrutacyjnej Kandydat powinien powołać się na konkretne
zapisy zawarte w uzasadnieniu negatywnej oceny Formularza rekrutacyjnego.
4. Każdy kandydat może uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących oceny jego Formularza. W tym
celu powinien skontaktować się z Koordynatorem projektu w siedzibie biura projektu.
5. Procedura rozpatrywania odwołania wstrzymuje rozpoczęcie etapu szkoleniowo – doradczego, a jej
wyniki mogą wpłynąć na ostateczną wersję listy rankingowej potencjalnych uczestników projektu.
6. Komisja rekrutacyjna rozpatruje odwołanie wniesione przez kandydata w ciągu 15 dni roboczych od
dnia jego złożenia. Procedura rozpatrywania odwołania polega na ponownej ocenie merytorycznej
Formularza rekrutacyjnego przez Komisję rekrutacyjną (oceny merytorycznej Formularza dokonują
dwie osoby, przy czym nie mogą to być te same osoby, które wcześniej dokonywały oceny Kandydata).
7. Beneficjent, w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia zakończenia procedury odwoławczej,
ma obowiązek pisemnego poinformowania kandydatów o jej wynikach. Ocena wynikająca z procedury
odwoławczej jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługują żadne środki odwoławcze.
8. Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań kandydatów następuje aktualizacja listy kandydatów, którzy wzięli
udział w rekrutacji, w oparciu o wyniki procedury odwoławczej, i na jej podstawie sporządzana jest
ostateczna lista rankingowa uczestników projektu.
9. Wybór Uczestników do projektu dokonywany jest wg malejącej liczby punktów w ramach liczby
dostępnych miejsc w projekcie. Do etapu szkoleniowo - doradczego wybranych zostanie 52 osoby
zajmujących najwyższe miejsca na liście.
10. Następnie sporządzany jest protokół dokumentujący procedurę rekrutacji w terminie do 14 dni licząc
od dnia ogłoszenia ostatecznej listy rankingowej.
11. Jeżeli żadne odwołanie nie jest rozpatrzone pozytywnie to ostateczna lista rankingowa uczestników
projektu nie zmienia się w stosunku do wstępnej listy określonej w § 5 pkt. 13.

9

Pismo dwukrotnie awizowane i nieodebrane uważa się za doręczone, z upływem ostatniego dnia
przewidzianego na jego odbiór.
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§7
Ogłoszenie wyników rekrutacji
1. Beneficjent w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia procedury rekrutacji każdego z trzech
naborów, w tym procedury odwoławczej, zatwierdza ostateczną listę rankingową uczestników projektu
oraz listę rezerwową. Na liście rezerwowej umieszczane są osoby, które z powodu braku miejsc nie
kwalifikują się do udziału w projekcie i mają one pierwszeństwo, w przypadku rezygnacji którejkolwiek
z osób znajdujących się na liście rankingowej uczestników projektu.
2. Każda z osób jest pisemnie informowana o umieszczeniu jej na liście rankingowej uczestników projektu
lub liście rezerwowej.
3. Ostateczna lista rankingowa potencjalnych uczestników projektu oraz lista rezerwowa (nie
zawierające danych osobowych uczestników) podane zostaną do publicznej wiadomości na stronie
internetowej projektu www.zorientowaninabiznes.kompass-consulting.pl oraz w Biurze projektu.
§8
Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do stosowania postanowień zapisanych w niniejszym Regulaminie,
w umowach zawartych w ramach projektu oraz w Zasadach.
2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla Uczestników Projektu należy
do Beneficjenta.
3. Regulamin może ulec zmianie m.in. w sytuacji zmiany Zasad lub innych dokumentów programowych
dotyczących Projektu. Zmiany Regulaminu publikuje się na stronie internetowej Projektu:
www.zorientowani.kompass-consulting.pl . Regulamin obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia przez IP.
4. Istnieje również możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie oraz terminu jego obowiązywania pod
warunkiem wcześniejszej akceptacji przez IP.
5. Regulamin umieszcza się na stronie internetowej Projektu: www.zorientowani.kompass-consulting.pl .
wraz ze wzorem wszystkich dokumentów o których jest mowa w niniejszym Regulaminie.
6. We wszelkich innych kwestiach obowiązujących Beneficjenta nie ujętych w niniejszym regulaminie
stosuje się aktualne Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej
w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014- 2020, które zostały
umieszczone na stronie internetowej projektu.

Załączniki:
Załącznik 1. Formularz rekrutacyjny z załącznikami
Załącznik 2. Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego
Załącznik 3. Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego
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