ANEKS NR 1 Z DN. 25.04.2012
DO REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W I ETAPIE PROJEKTU
"BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY"
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.

Organizator wprowadza stosowne zmiany do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w I Etapie
Projektu „Bez barier do własnej firmy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i samo zatrudnienia.
Zmiany dotyczą rozdziałów: DEFINICJE, § 1. Informacje ogólne oraz § 2 Procedury rekrutacji do
etapu I, które z dniem 25 kwietnia 2012 r. nabierają nowego brzmienia (jak niżej).
Niniejszy aneks zmienia zapisy regulaminu.
Zmianie ulega rozdział: DEFINICJE
• Uczestnik/czka rezerwowy/a - wykreślono
• Lista podstawowa – lista 26 Uczestników/czek, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji
i zakwalifikowali się do I etapu Projektu.
• Lista rezerwowa – wykreślono
Zmianie ulega rozdział: § 1. Informacje ogólne
Pkt 4. Celem Projektu jest przygotowanie do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej 26 osób
bezrobotnych lub niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo/ poszukujących pracy
pochodzących z co najmniej 5 różnych powiatów województwa mazowieckiego, w tym
minimum 16 osób niepełnosprawnych, minimum 4 osób zwolnionych z przyczyn zakładu
pracy i pozostających bez zatrudnienia przez min. 3 miesiące od zwolnienia do dnia
przystąpienia do Projektu, minimum 15 kobiet, w tym 9 kobiet powracających do pracy po
przerwie związanej z urodzeniem dzieci.
Jedna osoba może należeć do więcej niż jednej grupy priorytetowej. Osoby spoza grupy
priorytetowej również kwalifikują się do kandydowania do udziału w Projekcie.

Pkt 7. Realizacja Projektu obejmuje dwa etapy.
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Etap I - Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze skierowane do 26 Uczestników
i Uczestniczek, mające na celu przygotowanie Uczestników i Uczestniczek do założenia
i rozwoju działalności gospodarczej zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu.
1.2 Etap II - Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dla wybranych
20 Uczestników i Uczestniczek, zarejestrowanie przez nich działalności gospodarczej,
oraz:
1.2.1 Wsparcie pomostowe w postaci:
a) pomocy finansowej podstawowej;
b) pomocy finansowej przedłużonej;
c) specjalistycznego wsparcia szkoleniowo-doradczego.
1.1

Wsparcie w ramach II etapu będą mogły uzyskać wyłącznie osoby, które ukończą I etap
Projektu, czyli podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze i złożą odpowiednie dokumenty do II
etapu Projektu. Zasady wyłaniania Uczestników i Uczestniczek II etapu Projektu reguluje odrębny
regulamin - Regulamin II Etapu Projektu "Bez barier do własnej firmy" przyznawania środków
finansowych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, który dostępny będzie na stronie
internetowej Projektu.

Zmianie ulega rozdział: § 2. Procedury rekrutacji do Etapu I
Pkt 1. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie realizacji Projektu w terminie podanym na stronie
internetowej Projektu. W jej wyniku wyłonionych zostanie 26 Uczestników i Uczestniczek Projektu.
Pkt 4. Proces rekrutacyjny prowadzony będzie za pomocą Formularzy Rekrutacyjnych i składa się
z następujących etapów:
d) IV – podsumowanie ocen i stworzenie Listy Uczestników/czek
Pkt 14. Na podstawie sumy ocen (średniej arytmetyczna ocen obu Komisarzy plus ocena doradcy
zawodowego) ustalenie przez Komisję Rekrutacyjną listy Uczestników/czek zakwalifikowanych do
udziału w Projekcie i listy osób niezakwalifikowanych.
Pkt 15. Ogłoszenie wyników rekrutacji odbywa się poprzez powiadomienie drogą mailową (z
potwierdzeniem odbioru) wszystkich Kandydatów/tek zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych
do udziału w Projekcie o wynikach rekrutacji oraz poprzez opublikowanie listy podstawowej na
stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu.
Pkt 20. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie osoby zakwalifikowanej przed jego
rozpoczęciem, jej miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rankingowej.
Pkt 21. Wykreślono.
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