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REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW/CZEK DO PROJEKTU 
„INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI” 
 
 
 
 

DEFINICJE 
Beneficjent/Realizator projektu – Fundacja „Fundusz Współpracy”(FFW), 
Partner w projekcie – Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM 
Biuro  Projektu    –  s iedz iba FFW, ul .  Górnośląska 4a,  00 -444 Warszawa  
Strona internetowa projektu – www.inkubator45plus.pl. 
Strona internetowa Beneficjenta – www. cofund.org.pl.   
Inkubator dojrzałej przedsiębiorczości – miejsce dostosowanych do potrzeb osób 45+ szkoleń i indywidualnego 
doradztwa. Celem inkubatora jest stworzenie najlepszych warunków do zdobywania wiedzy, nabywania 
kompetencji i robienia pierwszych kroków ku przedsiębiorczości i wzmacniania poczucia przynależności do 
społeczności projektowej. Inkubator mieści się w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 4a. 
Kandydat/ka   – osoba uprawniona do udziału w projekcie, która złożyła w biurze projektu poprawnie 
wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny, 
Uczestnik/czka  projektu  –  kandydat/ka,  który/a  został/a  zakwalifikowany/a  do  udziału  w projekcie 
zgodnie  z zasadami wynikającymi z regulaminu rekrutacji uczestników/czek. 
NIK – numer identyfikacji kandydata/ki 
Osoba zatrudniona - osoba zatrudniona w rozumieniu Kodeksu Pracy, w szczególności pozostająca w stosunku pracy 
na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę oraz Kodeksu 
Cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło); 
Osoba nieaktywna zawodowo - osoba pozostająca bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii 
„bezrobotni” (osoba bezrobotna w rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 
20.04.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 99 poz. 1001), zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego 
lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez okres 
nie dłuższy, niż 12 miesięcy); 
Osoba bezrobotna- osoba bezrobotna w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., poz. 1001, z poz. zm.),  to w szczególności osoba, która jednocześnie 
jest osobą:  
- niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do pod jęcia zatrudnienia, 
- nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo 
zaocznym, 
- zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, 
- ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn. 
Komisja rekrutacyjna – zespół, w którego skład wchodzą m.in. 3 z 5 osób: Kierownik projektu (przewodniczy 
obradom Komisji rekrutacyjnej), Specjalista ds. rekrutacji, przedstawiciel partnera w projekcie, doradca zawodowy i 
doradca biznesowy; 
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Uczestnik rezerwowy – osoba fizyczna mieszkająca na terenie województwa mazowieckiego, zamierzająca 
rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z główną siedzibą na terenie woj. mazowieckiego spełniająca 
kryteria dostępu do udziału w module szkoleniowo – doradczym, wybrana w procedurze rekrutacyjnej, posiadająca 
prawo do udziału w zajęciach szkoleniowych oraz wejścia na listę podstawową w przypadku zwolnienia się miejsca 
na tej liście; 
Lista podstawowa – lista uczestników projektu; 
Lista rezerwowa – lista uczestników rezerwowych projektu; 
 
 
 

§ 
1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 1.   Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji Kandydatów/ek na Uczestników/czki projektu „Inkubator    
dojrzałej przedsiębiorczości”. 

2.   Projekt „Inkubator dojrzałej przedsiębiorczości” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację „Fundusz Współpracy” w 
partnerstwie z Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM,  na podstawie Umowy o dofinansowanie 
projektu nr UDA-POKL.06.02.00-14-021/10-00 zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania  Programów 
Unijnych w Warszawie jako Instytucją Pośredniczącą. 
3.   Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy 
otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 
4.   Celem  projektu  jest  wzrost przedsiębiorczości osób 45+  w woj. mazowieckim poprzez wsparcie 
szkoleniowo – doradcze  50 osób i finansowe 35 osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w czasie 
trwania projektu.  
5.   Projekt jest realizowany w okresie 15.12.2010 – 14.12.2012. 

 
§ 
2 

KRYTERIA DOSTĘPU 
 

1. Uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby fizyczne zamieszkałe, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, na 
terenie województwa mazowieckiego i spełniające wszystkie z wymienionych kryteriów: 

a) w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych mają ukończony 45 rok życia; 
b) są osobami nieaktywnymi zawodowo, bezrobotnymi lub zatrudnionymi; 
c) zamierzają   zarejestrować   działalność   gospodarczą   na   terenie   województwa 

mazowieckiego i prowadzić ją nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy (z 
wyłączeniem osób wykluczonych z udziału w projekcie w szczegółowych zasadach realizacji   
wsparcia   w   ramach   działania   6.2.   z   powodu   posiadania   zarejestrowanej działalności w 
okresie 12 miesięcy przed przy stąpieniem do projektu lub byc ia wspólnikiem czy   
komplementariuszem   w   spółkach   jednoosobowych   czy   członkiem   spółdzielni   prawa 
spółdzielczego), 
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d) nie posiadały  zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem 
przystąpienia do projektu. 

Grupa docelowa na każdym etapie projektu będzie składać się z 54% kobiet i 46% mężczyzn, co ma na 
celu stworzenie większych szans na udział w projekcie grupie w gorszej sytuacji (wyrównywanie szans). 

. 
2.   Uczestnikami projektu nie mogą być  osoby: 

a) pozostające w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Beneficjentem, partnerem w 
projekcie lub wykonawcą w ramach projektu. Przez wykonawcę rozumie się podmiot świadczący 
wszelkie usługi w ramach realizowanego projektu, 

b) które nie ukończyły 45 roku życia (w momencie złożenia dokumentów rekrutacyjnych), 
c) które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed dniem 

przystąpienia do projektu. Oznacza to, że ze wsparcia wyłączone są osoby zarejestrowane w 
charakterze przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź Ewidencji Działalności 
Gospodarczej,  niezależnie  od  zaistnienia  dodatkowych  warunków  pozwalających  stwierdzić 
faktyczne uruchomienie działalności gospodarczej, 

d) które  korzystają  równolegle  z  innych  środków  publicznych,  w  tym  zwłaszcza  ze  środków 
Funduszu Pracy oraz w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, 

e) które w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu 
otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej pochodzące z funduszy publicznych, 
będących uczestnikami innych projektów realizowanych w ramach działania 6.2 PO KL,  

f) które łączy lub łączył z Beneficjentem i/lub pracownikiem Beneficjenta uczestniczącym w 
procesie rekrutacji i oceny biznes planów związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i 
powinowactwa i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 

§ 
3 

ZASADY NABORU 
UCZESTNIKÓW 

 
1.  Nabór prowadzony będzie jeden raz w okresie realizacji projektu. Dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia 

naboru zostaną podane w ogłoszeniu na stronie internetowej Beneficjenta, stronie internetowej projektu 
i innych mediach oraz w biurze inkubatora. 

2.   Rekrutacja prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria: 
a)   Formalne: 

 ukończony 45 rok życia, 
 miejsce zamieszkania – województwo mazowieckie, 
 oświadczenie  o  nieprowadzeniu  działalności  gospodarczej  w  okresie  12  miesięcy  przed 

przystąpieniem do projektu, 
 deklaracja podjęcia samo zatrudnienia i rejestracji firmy na terenie woj. mazowieckiego 
 złożenie pełnego kompletu dokumentów rekrutacyjnych opisanych w pkt.6 §3 . 
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  b)   Merytoryczne: 

 motywacja (chęć podjęcia ryzyka prowadzenia własnego biznesu), 
 predyspozycje do bycia przedsiębiorcą (weryfikacja na podstawie testu i  rozmowy z doradcą 

zawodowym) 
 posiadanie i uzasadnienie pomysłu na  działalność gospodarczą . 

3.  Podstawą do rejestracji jest formularz rekrutacyjny, który można pobrać ze strony internetowej projektu, 
strony internetowej Beneficjenta lub otrzymać w biurze inkubatora. 

4.  Kandydat/ka  w  ramach  rekrutacji  może  złożyć  tylko  jeden  zestaw  dokumentów rekrutacyjnych. 
Dokumenty rekrutacyjne powinny zostać złożone osobiście w biurze projektu, przesłane drogą 
elektroniczna lub wysłane pocztą w okresie naboru. W przypadku wysłania 
dokumentów  rekrutacyjnych  za  pośrednictwem  poczty  liczy  się  data  ich  wpływu  do  biura 
projektu. W przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną, konieczne jest podpisanie przez 
kandydata/kę dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu, najpóźniej do ostatniego dnia trwania 
naboru. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5.   Etapy rekrutacji: 
 Etap I – ocena formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych oraz sporządzenie listy 

podstawowej i rezerwowej uczestników/czek projektu oraz poinformowanie zakwalifikowanych 
osób o przyjęciu do projektu, 

 Etap II – rozmowa kwalifikacyjna. 
 6.   Dokumenty rekrutacyjne: 

 formularz rekrutacyjny,  
 kserokopia dowodu 

osobistego, 
 kserokopia    dokumentu    potwierdzającego    miejsce    zamieszkania    (jeżeli    inne    niż w 

dowodzie osobistym), 
      oświadczenie o statusie zawodowym, w przypadku osób bezrobotnych poświadczone  kserokopią  

aktualnego zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy (nie starszego niż dwa tygodnie liczone 
od daty złożenia dokumentów rekrutacyjnych, właściwego dla miejsca zamieszkania w 
powiatach należących do województwa mazowieckiego), a w przypadku osób zatrudnionych - 
zaświadczeniem o zatrudnieniu. Osoby nieaktywne zawodowo składają jedynie oświadczenie. 

   oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie przez Fundację „Fundusz Współpracy” danych osobowych 
do celów realizacji projektu „Inkubator dojrzałej przedsiębiorczości” oraz ewaluacji zgodnie z 
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.  

7.  Proces rekrutacji prowadzony będzie przez komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzą kierownik projektu,   
specjalista ds. rekrutacji, przedstawiciel partnera w projekcie, doradca zawodowy i doradca biznesowy, 

w oparciu o ocenę złożonych formularzy rekrutacyjnych i kartę oceny rozmowy kwalifikacyjnej. 
8.      Rekrutacja prowadzona będzie do osiągnięcia czterokrotności liczby miejsc  przewidzianych w projekcie z          
uwzględnieniem podziału na 3 grupy odbiorców w  następujących ilościach: 

 Osoby nieaktywne zawodowo- 32 osób 
 Osoby zatrudnione – 13 osób 
 Osoby bezrobotne - 5 osób 

 9.      Beneficjent  zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia naboru w przypadku osiągnięcia 
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większej liczby zgłoszeń niż czterokrotność liczby miejsc w projekcie. Informacja o zamknięciu naboru 
zostanie zamieszczona  na stronie internetowej Beneficjenta, stronie internetowej projektu i w biurze  
inkubatora. 

10.  W przypadku braku wystarczającej liczby osób zakwalifikowanych Beneficjent zastrzega sobie prawo do     
dokonania dodatkowego naboru. Informacja o dodatkowym naborze umieszczona zostanie na stronie 
internetowej projektu, stronie internetowej Beneficjenta i w Biurze Inkubatora. 
 

 
§ 
4 

ETAP I PROCESU NABORU 
UCZESTNIKÓW 

 
1.   Etap I (weryfikacja formalna i ocena merytoryczna formularza rekrutacyjnego) obejmować będzie ocenę 

formularza rekrutacyjnego w oparciu o Kartę Oceny Formularza Rekrutacyjnego kandydata/ki na 
uczestnika/czkę projektu i polegać będzie na sprawdzeniu przez komisję rekrutacyjną następujących 
kryteriów: 

 złożenie wszystkich dokumentów rekrutacyjnych, 
 złożenie formularza rekrutacyjnego na odpowiednim 

wzorze, 
 złożenie formularza rekrutacyjnego w od powiednim 

terminie, 
 wypełnienie wszystkich punktów formularza rekrutacyjnego. W przypadku pominięcia 

przez kandydata/kę wymaganego  pola w formularzu  rekrutacyjnym  (w Części A) bądź 
braku podpisu, kandydat/ka zostanie poproszony/a przez komisję rekrutacyjną o 
uzupełnienie braków w terminie trzech dni od momentu otrzymania informacji, 

 spełnianie przez kandydata/kę wymogów dotyczących statusu uczestnika/czki 
projektu, 

 zamieszkiwanie oraz planowanie otwarcia działalności gospodarczej przez kandydata/kę na 
terenie województwa mazowieckiego, 

  czytelne podpisanie wszystkich oświadczeń. 
W przypadku niekompletnej dokumentacji dopuszcza się możliwość jednorazowego uzupełnienia 
braków formalnych. 
Aplikacje nie spełniające wymogów formalnych nie będą poddawane ocenie merytorycznej.  

 2.  Oceny merytorycznej dokonuje komisja rekrutacyjna. O zakwalifikowaniu do udziału w II etapie 
rekrutacji decydują  informacje zawarte w formularzu rekrutacyjnym na podstawie poniższych kryteriów: 
• Opis pomysłu na działalność gospodarczą: 

A.  Pomysł na biznes w tym: branża, produkty, rozpoznanie rynku, odróżnienie firmy od konkurencji – 
maksymalnie 40 punktów,  

B.   Doświadczenie i wiedza związane z pomysłem na biznes, przygotowanie organizacyjne – 
maksymalnie 18 punktów,  

C. Motywacja do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej – maksymalnie 12 punktów. 
• Spełnianie dodatkowych kryteriów 

- osoby nieaktywne zawodowo – 5 punktów, 
- osoby niepełnosprawne – 5 punktów 
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-  osoby  zameldowane w innych powiatach niż m.st. Warszawa – 5 punktów . 
 

3.   Maksymalna liczba punktów do uzyskania w I Etapie rekrutacji wynosi: 
• za opis pomysłu na działalność - 70 punktów, 
• za kryteria dodatkowe - 15 punktów, 
• łącznie na I Etapie rekrutacji  można uzyskać 85 punktów. 

4.  Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się kandydata/ki do II etapu rekrutacji (rozmowy rekrutacyjnej) 
jest uzyskanie minimum 50% punktów łącznie i minimum 50% punktów w każdym z obszarów A-B-C opisu 
pomysłu na działalność gospodarczą. 

6.    Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów/ek na 
uczestników/czki projektu. O miejscu na liście rankingowej decyduje  liczba uzyskanych punktów. 

7.   Grupa  100  kandydatów/tek,  która  podczas  oceny  merytorycznej  zdobędzie  najwyższą  liczbę 
punktów, zostanie zakwalifikowana do kolejnego etapu rekrutacji. 

 8.   Komisja rekrutacyjna uzasadnia w minimum 5 zdaniach swoją ocenę przyznaną kandydatowi/ce. 
Uzasadnienie znajduje się na karcie oceny formularza rekrutacyjnego. 

9.   W   przypadku   uzyskania   takiej   samej   liczby   punktów   przez   co   najmniej   dwie   osoby, o 
zakwalifikowaniu danego/ej kandydata/ki do kolejnego etapu rekrutacji decydować będzie liczba 
punktów uzyskanych za pomysł na biznes, a w przypadku równej liczby punktów za ten element, 
decydować będzie liczba punktów uzyskanych za doświadczenie i wiedzę związaną z pomysłem na 
biznes oraz przygotowanie organizacyjne. 

10. Wyniki     oceny     formalnej     zostaną     opublikowane     na     stronie     internetowej     projektu, a 
uczestnicy/czki kwalifikujący/e się do następnego, II etapu rekrutacji, zostaną o tym poinformowani 
listownie lub pocztą elektroniczną. 

 
 

 
§ 
5 

ETAP II PROCESU NABORU 
UCZESTNIKÓW 

 
1. Obowiązkowa rozmowa kwalifikacyjna polega na indywidualnych spotkaniach kandydatów/ek z komisją 

rekrutacyjną. 
2. Przed rozmową kwalifikacyjną kandydaci/tki odbędą indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym, który 

oceni ich motywację do podjęcia działalności i wypełniać będą test oceniający predyspozycję do 
wykonywania działalności gospodarczej.  Za opinię doradcy na podstawie testu i rozmowy można będzie 
uzyskać maksymalnie 40 punktów. 

3. Spotkania z komisją rekrutacyjną będą miały na celu weryfikację treści zawartych w formularzu 
rekrutacyjnym w części dotyczącej pomysłu na biznes. Pomysł ten będzie oceniany pod względem: 

 realności przedsięwzięcia 
 perspektyw na rynku 
 określenie szans i zagrożeń w utrzymaniu firmy przez min. rok 
 oceny planowanych wydatków z dotacji 
 oceny zaangażowania własnych zasobów. 

4. Pytania będą oceniane w systemie punktowym. Za rozmowę kwalifikacyjną można będzie maksymalnie 
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uzyskać        40 punktów.  
 

5. Po każdej rozmowie komisja rekrutacyjna sporządzi kartę oceny rozmowy kwalifikacyjnej, prezentującą 
uzyskaną punktację.  Maksymalna liczba punktów za ten etap wynosi 80 punktów.  

6. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 50 uczestników/czek, którzy/re zdobędą najwyższą 
liczbę punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz za formularz rekrutacyjny (razem maksymalnie 165 
punktów). Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się kandydata/ki do projektu jest uzyskanie 
minimum 50% punktów łącznie i minimum 50% punktów w każdym z Etapów rekrutacji. 

7. W   przypadku   uzyskania   takiej   samej   liczby   punktów   przez   co   najmniej   dwie   osoby, o 
zakwalifikowaniu danego/ej kandydata/ki do kolejnego etapu rekrutacji decydować będzie liczba 
punktów uzyskanych za pomysł na biznes w obu etapach, a w przypadku równej liczby punktów za ten 
element, decydować będzie liczba punktów uzyskanych w obu etapach za predyspozycje i motywację do 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

8. Zostanie stworzona lista podstawowa (lista uczestników/czek projektu) w kolejności od największej do 
najmniejszej ilości zdobytych punktów. 

9. Lista dostępna będzie na stronie internetowej Beneficjenta, stronie internetowej projektu i w biurze 
inkubatora. 

10. Nazwiska pozostałych osób będą umieszczone na liście rezerwowej. 
11. Uczestnicy/czki zostaną powiadomieni listownie lub za pośrednictwem  poczty elektronicznej o 

zakwalifikowaniu do projektu. Z kandydatami/kami zostaną podpisane Umowy na świadczenie usług 
szkoleniowo-doradczych i od tego momentu stają się uczestnikami/czkami projektu.  

12. Przed podpisaniem umowy zostaną zweryfikowane oryginały dokumentów rekrutacyjnych oraz podpisy 
uczestników/czek na oryginałach formularzy rekrutacyjnych zawierających oświadczenia, że 
uczestnik/czka nie prowadził/a działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem 
przystąpienia do projektu oraz, że zamierza podjąć działalność gospodarczą w jednej z 4 form: jednoosobowa 
działalność gospodarcza, spółka cywilna (pomiędzy uczestnikami/czkami projektu), spółdzielnia, spółdzielnia 
socjalna, a także oświadczenie, że nie pozostaje w stosunku pracy lub innego zatrudnienia z beneficjentem 
projektu, oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie o wysokości otrzymanej 
pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających. 

13. Każdy z uczestników projektu ma obowiązek złożyć Zaświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej 
działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu wydane przez właściwy 
urząd. Zaświadczenie musi zostać dostarczone beneficjentowi przez uczestnika najpóźniej w dniu 
podpisania Umowy oświadczenie usług szkoleniowo-doradczych. 

14. Osoby zakwalifikowane do projektu podpisują obligatoryjnie deklarację uczestnictwa w projekcie. 
Podpisanie deklaracji jest jednym z warunków uznania kwalifikowalności wydatków poniesionych w 
związku z udziałem uczestnika w projekcie. 

15.  W    przypadku    rezygnacji    uczestnika/czki    z    udziału    w    projekcie    lub    niepodpisania z
 kandydatem/ką    Umowy    na    świadczenie    usług   szkoleniowo-doradczych,    możliwe   jest 
zakwalifikowanie do projektu osoby z listy rezerwowej. 
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PROCEDURA ODWOŁAWCZA 
 

1.   Osoby, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie w I etapie rekrutacji będą mogły złożyć 
odwołanie w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o niezakwalifikowaniu się do 
projektu. Odwołanie musi mieć charakter pisemny i musi zawierać: 

 dane Kandydata/ki, 
 NIK oraz nazwa działalności przedstawiona we wniosku, 
 wyczerpujące  określenie  zarzutów  odnośnie  przeprowadzonej  oceny  ze wskazaniem,  w jakim 

zakresie, zdaniem kandydata/ki, ocena została przeprowadzona w sposób nieprawidłowy. 
2. Po rozpatrzeniu odwołań komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni roboczych poinformuje kandydatów/ki 

listownie lub za pośrednictwem  poczty elektronicznej o wynikach procedury odwoławczej. 
 3.   W  pierwszym  etapie  rozpatrywania  odwołania  zostanie  sprawdzone,  czy  odwołanie  jest 

zasadne (czy został popełniony błąd przez oceniających). Jeżeli nie, odwołanie zostanie rozpatrzone  
negatywnie.  Jeżeli  odwołanie  jest  zasadne,  wniosek  zostanie  poddany  ponownej ocenie. W ponownej 
ocenie będą brane pod uwagę jedynie informacje zawarte w formularzu rekrutacyjnym oraz w opisie 
planowanej działalności gospodarczej. 

4.   Jeżeli odwołanie  nastąpi po etapie rozmowy  kwalifikacyjnej,  zostaną  ponownie  przeanalizowane karty 
oceny rozmowy kwalifikacyjnej oraz w razie konieczności kandydat/ka może zostać poddana dodatkowym 
testom w zależności od obszaru jakiego dotyczy odwołanie np. test wiedzy, predyspozycji czy motywacji. 
Po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję, a kandydat/ka zostaje 
przyjęty/a do projektu, przez co liczba uczestników/czek w projekcie zwiększa się. 

5.  Na życzenie kandydata/ki odwołującego się udostępniana jest kopia karty oceny formularza rekrutacyjnego 
i rozmowy rekrutacyjnej (bez podpisów członków Komisji rekrutacyjnej). 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie zapisy prawodawstwa 

krajowego i unijnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Ramowe Wytyczne w sprawie udzielania 
pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ranach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia" Typ l realizowanych operacji: „Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność 
gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej)”. 

2.   Niniejszy  regulamin  wchodzi  w  życie  po  uzyskaniu  akceptacji  Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych w Warszawie  z dniem zaakceptowania go przez Koordynatora Projektu. 

3.   Beneficjent  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  niniejszego  regulaminu.  Zmiany  wchodzą  w  życie z dniem 
opublikowania zmienionego regulaminu na stronie internetowej projektu. 

 
 
 


