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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W I ETAPIE PROJEKTU
"JA JESTEM KOBIETA PRACUJĄCA"
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich",
Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia".
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w I etapie –
fazie szkoleniowo – doradczej projektu „Ja jestem kobieta pracująca”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona

Kandydatka – kobieta, która ukooczyła 18 lat, ubiegająca się o udział w Projekcie, która
złożyła Dokumenty Rekrutacyjne.
Uczestniczka - Kandydatka zakwalifikowana do udziału w Projekcie, staje się Uczestniczką
Projektu w momencie podpisania „Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych”.
Posiada prawo do udziału w programie szkoleniowo – doradczym podstawowym i w
konkursie na najlepsze biznesplany.
Projektodawca- Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie.
Lista rezerwowa zostanie utworzona z Kandydatek, które nie zakwalifikowały się do udziału
w Projekcie. Posiadają one prawo do udziału w zajęciach szkoleniowych oraz do udziału w
Projekcie w przypadku rezygnacji, wykluczenia lub niespełnienia warunków przez osoby
zakwalifikowane. O kolejności włączenia Kandydatek z listy rezerwowej decyduje liczba
uzyskanych przez nie punktów.
Dzieo przystąpienia do Projektu - dzieo podpisania „Umowy o udzielenie wsparcia
szkoleniowo- doradczego podstawowego”.
Osoba nieaktywna zawodowo - osoba w wieku 15-64 lata, pozostająca bez zatrudnienia,
niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza
się do kategorii bezrobotni (osoby niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy).
Projekt – przedsięwzięcie pt. „Ja jestem kobieta pracująca” współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.
Biuro Projektu - mieści się w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie
przy ulicy Pawiej 55.
Strona internetowa Projektu- www.supermama.vizja.pl
Strona internetowa Projektodawcy- www.vizja.pl
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DEFINICJE
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Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości – bezzwrotna pomoc finansowa
udzielana Beneficjentce w formie jednorazowego wsparcia kapitałowego ułatwiającego
sfinansowanie pierwszych wydatków związanych z rozpoczętą działalnością gospodarczą.
Maksymalna wysokośd jednorazowej dotacji wynosi 40 000 złotych (zwana dalej również
dotacją).
Podstawowe wsparcie pomostowe - bezzwrotna pomoc kapitałowa dla Beneficjentki
przyznawana w formie comiesięcznej dotacji w kwocie 1126 złotych. Ma ono ułatwid pokrycie
obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności
gospodarczej (w tym w szczególności składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą) wypłacana przez okres nie dłuższy niż 6
miesięcy od dnia rozpoczęcia przez niego działalności gospodarczej.
Przedłużone wsparcie pomostowe - bezzwrotna pomoc kapitałowa dla Beneficjentki w
formie comiesięcznej dotacji w wysokości 900 zł, udzielana w uzasadnionych przypadkach na
rzecz Beneficjentek, które otrzymały podstawowe wsparcie pomostowe, wypłacana przez
okres do 6 miesięcy, od dnia zakooczenia korzystania z podstawowego wsparcia
pomostowego i przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia działalności
gospodarczej.
Wsparcie szkoleniowo-doradcze podstawowe – grupowe szkolenie i doradztwo w ramach
Etapu I, przygotowujące Uczestniczki do otrzymania wsparcia finansowego i wsparcia
szkoleniowo - doradczego specjalistycznego.
Wsparcie szkoleniowo-doradcze specjalistyczne – doradztwo udzielane wszystkim
Beneficjentkom, które ukooczyły Etap I Projektu i zarejestrowały działalnośd gospodarczą.

§ 1. Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w I etapie - fazie szkoleniowo –
doradczej projektu „Ja jestem kobieta pracująca” finansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie Działanie 6.2 Wsparcie oraz
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
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3. Celem Projektu jest przygotowanie do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej 26
nieaktywnych zawodowo kobiet z województwa mazowieckiego, w tym minimum 16 kobiet
nieaktywnych zawodowo wchodzących i powracających na rynek pracy po przerwie
związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci oraz minimum 3 kobiet nieaktywnych
zawodowo, które utraciły pracę z przyczyn nie leżących po stronie pracownika w okresie nie
krótszym niż 3 miesiące licząc od daty złożenia Formularza Rekrutacyjnego.
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2. Projekt realizowany jest na terenie województwa mazowieckiego w okresie: od 01 września
2010 r. do 30 kwietnia 2012 r.
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4. W projekcie może wziąd udział pełnoletnia kobieta, która w dniu przystąpienia do Projektu
spełnia łącznie następujące warunki formalne:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

i)
j)

k)

l)

posiada status nieaktywnej zawodowo;
posiada wykształcenie średnie lub wyższe;
zamierza rozpocząd działalnośd gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego;
jest zameldowana na stałe lub czasowo na terenie województwa mazowieckiego;
nie prowadziła zarejestrowanej działalności gospodarczej co najmniej 12 miesięcy przed
przystąpieniem do projektu;
nie była karana za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 września 1999 r.
Kodeks Karny Skarbowy (Dz.U.07.111.765 j. t. ze zm.) oraz za przestępstwa przeciwko mieniu,
przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz przestępstwa przeciwko obrotowi
pieniędzmi i papierami wartościowymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks
Karny (Dz.U.97.88.553 ze zm.);
korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolnośd do czynności prawnych;
nie złożyła do innego podmiotu wniosku o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości,
bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy ani
środków z innych funduszy publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
nie uczestniczy w innym projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2;
nie pozostaje w stosunku pracy lub innych, wynikających z Kodeksu Cywilnego, w
szczególności w zakresie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło lub
inne) z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Warszawie;
wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z
przeprowadzeniem planowanych w Projekcie form wsparcia, monitoringu i ewaluacji, a także
w zakresie niezbędnym do wywiązania się z obowiązków sprawozdawczych wobec
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych;
wyraziła zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, w szczególności utrwalonego na
zdjęciach, do celów promocji i upowszechniania Projektu „Ja jestem kobieta pracująca”.

5. Kandydatka do Projektu, której status na rynku pracy ulegnie zmianie w okresie od dnia
złożenia Dokumentów Rekrutacyjnych do dnia podpisania „Umowy o świadczenie usług
szkoleniowo-doradczych” nie zostanie zakwalifikowana do Projektu.
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6.1 Etap I - Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze skierowane do 26 Uczestniczek,
mające na celu przygotowanie Uczestniczek do założenia i rozwoju działalności gospodarczej
zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu.
6.2 Etap II - Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej przez Uczestniczki, przyznanie środków
finansowych na rozwój przedsiębiorczości dla wybranych 20 Uczestniczek zwanych wówczas
Beneficjentkami oraz:
6.2.1
Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze.
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6. Realizacja projektu obejmuje dwa etapy.
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6.2.2
Wsparcie pomostowe w postaci:
a) pomocy finansowej podstawowej;
b) pomocy finansowej przedłużonej.
7. Regulamin oparty jest na „Wytycznych dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w
ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na terenie województwa mazowieckiego”.
Dokument ten dostępny jest na stronie internetowej Projektu w zakładce „Pliki do pobrania”.
8. Wszelkie informacje o projekcie, Regulamin rekrutacji, Formularz rekrutacyjny, Regulamin
Komisji Oceny Wniosków, informacje o terminach, wzory umów, wniosków, karty ocen oraz
inne dokumenty są dostępne na stronie internetowej Projektu, stronie internetowej
Projektodawcy i w Biurze Projektu.
9. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane
niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii Koordynatora Projektu.
§ 2. Procedury rekrutacji do Etapu I
1. Terminy rozpoczęcia i zakooczenia przyjmowania zgłoszeo w ramach procesu rekrutacji będą
umieszczane na stronie internetowej Projektu i stronie internetowej Projektodawcy
najpóźniej na 10 dni przed jego rozpoczęciem.
2. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z kryteriami horyzontalnymi, w tym z polityką
równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju.
3. Aby wziąd udział w rekrutacji należy w wyznaczonym terminie wypełnid komputerowo i
wysład w wersji papierowej Formularz Rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami
dostępnymi na stronie internetowej Projektu. Za dzieo dostarczenia Formularza uznawany
będzie moment jego faktycznego wpłynięcia do Biura Projektu (w godzinach pracy Biura), a
nie data stempla pocztowego. Formularze rekrutacyjne, które dotrą po wyznaczonym
terminie nie podlegają ocenie.
4. Każda osoba może złożyd tylko jeden Formularz Rekrutacyjny. Kolejny Formularz złożony
przez tę samą osobę nie będzie oceniany.
5. Złożone przez Kandydatkę dokumenty nie podlegają zwrotowi.

7. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
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6. Rekrutację do uczestnictwa w Projekcie prowadzid będzie Komisja Rekrutacyjna, która
pracowad będzie na podstawie Regulaminu prac Komisji Rekrutacyjnej.
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8. Procedura rekrutacji do uczestnictwa w Projekcie składa się z następujących części:
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a) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 6
czerwca 1997 Kodeks Karny oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej
zdolności do czynności prawnych – Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu;
b) oświadczenie o nie posiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej przez okres, co
najmniej 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu – Załącznik Nr 2 do
niniejszego Regulaminu;
c) oświadczenie o nie pozostawaniu w stosunku pracy lub innym, wynikających z Kodeksu
Cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o
dzieło lub inne) z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Warszawie– Załącznik Nr 3 do
niniejszego Regulaminu;
d) oświadczenie o zamieszkaniu na terenie województwa mazowieckiego z zamiarem pobytu
stałego – Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu;
e) kserokopia dowodu osobistego poświadczona za zgodnośd z oryginałem przez kandydatkę
lub kserokopia zaświadczenia o zameldowaniu, o ile w dowodzie osobistym brak adnotacji o
zameldowaniu na terenie województwa mazowieckiego poświadczona za zgodnośd z
oryginałem przez kandydatkę;
f) kserokopia świadectwa ukooczenia szkoły średniej lub wyższej poświadczona za zgodnośd z
oryginałem przez Kandydatkę;
g) odpis aktu urodzenia dzieci (w przypadku Kandydatek wchodzących i powracających na rynek
pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci) – jeśli dotyczy.
h) oświadczenie o nie korzystaniu z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności
gospodarczej w ramach projektu, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy oraz w
ramach Poddziałania 8.1.2 POKL na rozpoczęcie działalności gospodarczej- Załącznik nr 5 do
niniejszego Regulaminu;
i) oświadczenie o byciu osobą nieaktywną zawodowo- Załącznik nr 6 do niniejszego
Regulaminu;
j) oświadczenie o korzystaniu z pomocy de minimis/ Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy
de minimis- Załącznik nr 7a lub 7b do niniejszego Regulaminu; do załącznika 7a należy
dołączyd również zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis wystawione przez organ
udzielający tej pomocy;
k) podpisana zgoda na wykorzystanie swojego wizerunku oraz na przetwarzanie swoich danych
osobowych - Załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu;
l) Zaświadczenie z KRUS potwierdzające podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników (w
przypadku Kandydatek- rolniczek) - jeśli dotyczy.
m) podpisana Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Ja jestem kobieta pracująca”- Załącznik nr 9
do niniejszego Regulaminu.
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8.1. Złożenie przez Kandydatkę obowiązującej wersji Formularza Rekrutacyjnego oraz
następujących załączników:
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n) Oświadczenie o utracie pracy z przyczyn nieleżących po stronie pracownika wraz z ksero
wypowiedzenia poświadczone za zgodnośd z oryginałem- jeśli dotyczy - Załącznik nr 10 do
niniejszego Regulaminu.
8.2.Weryfikacja Formularza Rekrutacyjnego wraz z załącznikami dokonywana jest przez
pracowników Biura Projektu pod względem spełniania kryteriów formalnych w oparciu o
Kartę Oceny Formalnej, której wzór umieszczono na stronie internetowej Projektu.
8.3.Ocena merytoryczna zawartości Formularza Rekrutacyjnego przez Komisję Rekrutacyjną
dokonywana na podstawie Karty Oceny Merytorycznej, której wzór umieszczono na stronie
internetowej Projektu.
8.4 Ocena predyspozycji i motywacji wybranych Kandydatek do udziału w projekcie przez
Komisję Rekrutacyjną, na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i testów
psychometrycznych.
Niestawienie się w pierwszym umówionym terminie na rozmowę rekrutacyjną oznacza
rezygnację kandydatki z udziału w procedurze rekrutacyjnej.
9. Ustalenie przez Komisję Rekrutacyjną listy Uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w
Projekcie, listy rezerwowej i listy osób niezakwalifikowanych.
10. Powiadomienie pisemne Kandydatek zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz
umieszczenie wyników rekrutacji na stronie internetowej Projektu oraz na stronie
internetowej Projektodawcy.
11. Podpisanie „Deklaracji Uczestnictwa” i „Umowy o świadczenie usług szkoleniowodoradczych” z Kandydatkami zakwalifikowanymi do udziału w Projekcie.
12. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie osoby zakwalifikowanej przed jego
rozpoczęciem jej miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.
13. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia Uczestniczki z udziału w Projekcie w trakcie realizacji
programu szkoleniowo – doradczego zwolnione miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy
rezerwowej, która była obecna na wszystkich przeprowadzonych wcześniej zajęciach
szkoleniowych.
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1. Wsparcie szkoleniowo - doradcze zostanie udzielone na podstawie „Umowy o świadczenie
usług szkoleniowo – doradczych”.
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§ 3. Zasady udzielania podstawowego wsparcia szkoleniowo-doradczego
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2. Cykl szkoleniowo - doradczy podstawowy umożliwiający uzyskanie wiedzy i umiejętności
potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje:
a)
szkolenia i warsztaty z administracyjno- prawnych aspektów zakładania i
prowadzenia działalności gospodarczej (40 godzin);
b)
gry decyzyjne - prowadzenie wirtualnych firm przez Uczestniczki projektu (10 godzin)
c)
szkolenia kształtujące umiejętności interpersonalne (20 godzin)
d)
doradztwo grupowe (20 godzin)
3. Uczestniczka zobowiązana jest do:
a)
punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach;
b)
każdorazowego potwierdzania uczestnictwa na liście obecności;
c)
wypełniania wszelkich ankiet ewaluacyjnych;
d)
przystąpienia do testów wiedzy.
4. Obecnośd na zajęciach jest obowiązkowa. Aby otrzymad zaświadczenie ukooczenia cyklu
szkoleniowo - doradczego Uczestniczka zobowiązana jest do uczestnictwa w co najmniej 80%
przewidzianych programem zajęd.
5. Szkolenie rozpoczyna i kooczy test wiedzy w celu pomiaru przyrostu wiedzy. Zaliczenie testu
na koniec szkolenia jest warunkiem niezbędnym do jego ukooczenia, a także warunkiem
niezbędnym do ubiegania się o jednorazową dotację inwestycyjną, wsparcie pomostowe oraz
specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze.
6. Dopuszczalne jest zwolnienie Uczestniczki z obowiązku udziału we wsparciu doradczoszkoleniowym podstawowym przygotowującym do podjęcia działalności gospodarczej w
przypadku, gdy osoba ta została objęta analogicznym wsparciem w ramach innego projektu
oraz obligatoryjnie przedstawi stosowny certyfikat potwierdzający zdobycie wymaganej
wiedzy i kwalifikacji zawodowych, zawierający w szczególności program i tematykę szkoleo i
zajęd doradczych zbieżną z programem doradczo- szkoleniowym realizowanym w ramach
Projektu „ Ja jestem kobieta pracująca”.
8. Wsparcie szkoleniowo-doradcze podstawowe udzielane jest do momentu zarejestrowania
przez Uczestniczkę działalności gospodarczej nie stanowi ono pomocy publicznej i nie jest
objęte zasadami jej udzielania.
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1. Beneficjentka Pomocy ma obowiązek informowania Projektodawcę o wszelkich zmianach
danych teleadresowych, zmianach statusu i innych informacji mających wpływ na
uczestnictwo w Projekcie. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia terminów
rekrutacji.
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§ 4. Postanowienia koocowe
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2. W przypadku dokonania zmian w dokumentacji konkursowej, wytycznych, dokumentach
programowych, zmianach prawa i Regulaminu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania
Projektów Unijnych i instytucje wobec niej nadrzędne warunkiem dalszego uczestnictwa w
projekcie jest podpisanie przez Uczestniczkę stosownego aneksu do umów przez nią
zawartych, których przedmiotem są zmiany wprowadzane wytycznymi.
3. Uczestniczka może przerwad uczestnictwo w Projekcie w wypadku wystąpienia okoliczności
określonych w Umowie.
3.1 Uczestniczka zostaje wykluczona z uczestnictwa w Projekcie w przypadku:
a) naruszenia zasad uczestnictwa, a w szczególności podania nieprawdziwych informacji lub
zatajenia prawdy,
b) ujawnienia okoliczności uzasadniających przypuszczenie, iż Uczestniczka nie daje rękojmi
należytego wykonania umowy,
c) rezygnacji (o której mowa w § 4 pkt 3).
3.2 Uczestniczka przerywająca udział w Projekcie jest zobowiązana do pokrycia kosztów
szkolenia.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Projektu oraz
stronie internetowej Projektodawcy.
5. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie zastrzega sobie prawo zmiany
Regulaminu w każdym czasie.
6. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie
internetowej Projektu oraz stronie internetowej Projektodawcy.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wszelkie decyzje podejmuje
Koordynator Projektu.
8. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i Umowy, za wiążące uznaje się
postanowienia Umowy.
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9. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za zmiany
w dokumentach programowych, wytycznych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów
Unijnych oraz zmianach prawa w zakresie dotyczącym niniejszego Projektu.
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