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REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU  

„Przedsiębiorczy niepełnosprawni” 

§ 1  

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do projektu „Przedsiębiorczy niepełnosprawni”. 

§ 2  

Projekt realizowany jest przez Fundację Aktywizacja (zwaną dalej Realizatorem projektu) oraz 

Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (zwaną dalej Partnerem projektu). 

Dane adresowe Realizatora projektu: 

Fundacja Aktywizacja 

ul. Wiśniowa 40b lok.8, 02-520 Warszawa 

tel. 42 237 55 19 

Dane adresowe Partnera projektu (Partner prowadzi punkt konsultacyjny, w którym można 

uzyskać bezpłatną pomoc w wypełnieniu formularza rekrutacyjnego): 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź 

 tel. 42 664 37 52 

§ 3  

Biuro projektu mieści się w łódzkim oddziale Fundacji Aktywizacja: 

Łódź,  ul. Dowborczyków 30/34, IIp., tel. 42 237 55 26, przedsiebiorczy@idn.org.pl.  

Biuro jest czynne w dniach poniedziałek – piątek w godz. 8:00-16:00. 

 

§ 4  

1. Uczestnikiem projektu nie może być osoba, która: 

a) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu była zarejestrowana 

w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadziła działalność gospodarczą na podstawie 

odrębnych przepisów (w tym m. in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową), 
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b) jest wspólnikiem spółki osobowej lub jednoosobowej spółki kapitałowej lub członkiem 

spółdzielni (nie dotyczy spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych {banków spółdzielczych} 

oraz spółdzielni mieszkaniowych, jeżeli członek nie osiąga przychodu z tytułu członkostwa); 

c) jest lub była osobą zatrudnioną w ciągu ostatnich dwóch lat (przed rozpoczęciem realizacji 

projektu) u Beneficjenta, Partnera, wykonawcy albo jest osobą, którą łączy lub łączył z 

Beneficjentem i/lub pracownikiem Beneficjenta, Partnera lub wykonawcy uczestniczącym w 

procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa lub 

powinowactwa (w linii prostej bez ograniczeń a w linii bocznej do drugiego stopnia) lub 

związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

d) jest osobą zaangażowaną w realizację projektu po stronie Beneficjenta, Partnera lub 

wykonawcy w przeciągu ostatnich dwóch lat od daty rozpoczęcia realizacji projektu. 

e) nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, 

f) korzysta równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

w tym w szczególności środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych lub środków udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki lub innych programów, 

g) otrzymała wcześniej wsparcie finansowe na uruchomienie lub prowadzenie działalności 

gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w szczególności w ramach 

innego projektu realizowanego w Działaniu 6. 2 lub Poddziałaniu 8.1.2), 

h) ma wobec siebie orzeczony zakaz dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 

12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 

U. z 2012 r., poz. 769), 

i) posiada zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego lub 

zdrowotnego lub jest wobec niej prowadzona egzekucja. 

j) jest rolnikiem lub domownikiem rolnika, 

k) jest osobą uczącą się w trybie dziennym (nie dotyczy studentów studiów doktoranckich), 

l) jest objęta 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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).  
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2. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba pozostająca bez zatrudnienia: 

a) posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub 

znacznym, bądź równorzędne orzeczenie, za wyjątkiem osób posiadających orzeczenie 

o niepełnosprawności intelektualnej, 

b) w wieku od 18 do 64 lat, 

c) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

d) która uczy się lub zamieszkuje (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie 

województwa łódzkiego,  

e) jeśli się uczy, to ucząca się w trybie innym niż dziennym (dopuszczalny jest udział 

studentów studiów doktoranckich) 

f) posiadająca minimum podstawowe wykształcenie. 

3. Przez osobę pozostającą bez zatrudnienia rozumie się osobę w wieku powyżej 15 roku 

życia niezatrudnioną, niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w 

tym osobę zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub 

czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 

a-k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy (Dz. 

U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). Jako osobę pozostającą bez zatrudnienia należy 

uznać również osobę w wieku powyżej 64 roku życia, o ile adresowane do niej wsparcie 

jest ściśle powiązane z przygotowaniem do podjęcia zatrudnienia oraz osoba ta 

zadeklaruje gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. 

4. W trakcie rekrutacji weryfikowane będzie, czy Kandydat nie jest objęty zakazem dostępu 

do środków publicznych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769). W związku z 

powyższym na etapie rekrutacji uczestników należy złożyć oświadczenie o niekaralności 

karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w powyższej ustawie. 

5. Komisja Rekrutacyjna podczas oceny formularzy rekrutacyjnych ma obowiązek 

ograniczania ryzyka tzw. creamingu, czyli kierowania wsparcia do osób, które rozpoczęłyby 
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działalność gospodarczą bez wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego. W celu 

weryfikacji powyższego wymogu, Kandydaci będą zobowiązani złożyć oświadczenia o braku 

możliwości założenia działalności gospodarczej bez wsparcia z EFS. 

 

§ 5   

1. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy złożyć w biurze projektu (pod adresem 

podanym w §3)  formularz rekrutacyjny (Zał. nr 1), wypełniony zgodnie z podanym wzorem 

i opatrzony podpisem Kandydata. Zaleca się wypełnienie formularza komputerowo. 

2. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek Kandydata, formularz rekrutacyjny może zostać 

wypełniony odręcznie drukowanymi literami. Niemożność odczytania danego zapisu przez 

członka Komisji Rekrutacyjnej może zostać potraktowana na niekorzyść Kandydata i może 

prowadzić do obniżenia punktacji w danym obszarze. 

3. Niedopuszczalne jest przesyłanie formularzy rekrutacyjnych pocztą elektroniczną. W takiej 

sytuacji formularze nie będą podlegały ocenie. 

4. Kandydat zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem 

Projektu. 

5. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia złożonego formularza rekrutacyjnego na 

żadnym etapie oceny. 

6. Formularz rekrutacyjny należy złożyć w biurze projektu osobiście lub przesłać drogą 

pocztową w terminie  od 21.11.2013, godz. 8:00 do 06.12.2013 roku, godz. 16:00.  

W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu formularza do biura 

projektu. 

7. Do formularza należy obowiązkowo załączyć: 

 potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego orzeczenia o 

niepełnosprawności 

 wypełnioną ankietę zgłoszeniową Fundacji Aktywizacja (Zał. nr 4) 

8. Formularz bez załączników nie będzie podlegał rozpatrzeniu. 

9. Formularz, który wpłynie po terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu. 

10. Wzór formularza dostępny jest w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu 

pod adresem www.aktywizacja.org.pl/lodz/przedsiebiorczy.  
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§ 6  

1. Rekrutacja do projektu jest dwuetapowa. 

2. W pierwszym etapie, aplikacja (formularz rekrutacyjny) oceniana jest przez dwóch losowo 

wybranych członków Komisji Rekrutacyjnej (KR) składającej się z 4 osób. Ocena odbywa się 

w oparciu o następujące kryteria: 

a) pomysł na biznes – w skali od 0 do 15 punktów, 

b) znajomość rynku – w skali od 0 do 15 punktów, 

c) spójność wydatków z profilem działalności – w skali od 0 do 10 punktów 

d) kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie oraz stopień przygotowania do prowadzenia 

danej działalności – w skali od 0 do 5 punktów. 

e) stopień przygotowania do prowadzenia danej działalności – w skali od 0 do 5 punktów 

Minimalna ilość punktów kwalifikująca do drugiego etapu to min. 51% (26 punktów) z 50 

punktów. 

3. Dodatkowo punktowane jest spełnienie następujących kryteriów dodatkowych: 

a) potwierdzone dołączonym do formularza rekrutacyjnego orzeczeniem, posiadanie 

znacznego stopnia niepełnosprawności lub równorzędne orzeczenie– 4 punkty, 

b) potwierdzone dołączonym do formularza rekrutacyjnego orzeczeniem posiadanie 

umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub równorzędne orzeczenie – 3 punkty, 

c) status osoby długotrwale bezrobotnej, tzn. zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie 

Pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat (z wyłączeniem 

okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych) przed dniem 

zgłoszenia do projektu – 2 punkty. 

4. Sposób oceny i przyznawania punktacji został opisany w Szczegółowym opisie kryteriów 

oceny (Zał. nr 2). 

5. Lista rankingowa pierwszego etapu (na podstawie sumy punktów za kryteria podstawowe i 

dodatkowe) zostanie opublikowana na stronie internetowej Realizatora projektu 

www.aktywizacja.org.pl/lodz/przedsiebiorczy.  

6. Od oceny KR można się odwoływać, składając pisemne odwołanie do biura projektu z 

podaniem konkretnych zarzutów wobec dokonanej oceny i ich uzasadnieniem. Odwołanie 
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powinno wpłynąć w terminie 7 dni roboczych od dnia opublikowania listy rankingowej. 

Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 5 dni roboczych poprzez dokonanie ponownej 

oceny przez pozostałych dwóch członków KR. 

7. Do drugiego etapu – rozmowa kwalifikacyjna - zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 

100 osób z największą ilością punktów. Lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona 

na stronie internetowej Realizatora Projektu – 

www.aktywizacja.org.pl/lodz/przedsiebiorczy.  

8. W etapie drugim Komisja Rekrutacyjna składać się będzie z 3 członków (ekspert ds. 

przedsiębiorczości, doradca zawodowy i psycholog). Oceniane będą: 

a) przygotowanie do prowadzenia działalności - w skali od 0 do 25 punktów, 

b) umiejętność doprecyzowania, wyjaśnienia wątpliwości i spójność z formularzem 

rekrutacyjnym – w skali od 0 do 15 punktów, 

c) predyspozycje osobowościowe do prowadzenia działalności gospodarczej – test 

predyspozycji osobowościowych oraz przedsiębiorczości – przygotowany przez 

psychologa i doradcę zawodowego – ocena w skali od 1 do 10, mnożona przez wagę 4. 

Maksymalna punktacja w drugim etapie to 80 punktów (za poszczególne kryteria: 

25+15+40). Warunek przejścia etapu to uzyskanie minimum 50% punktów (tzn. 20pkt.) 

łącznie za kryteria a) i b) oraz minimum 50% punktów (tzn. 20 pkt.) za kryterium c).  

Nie uzyskanie minimum punktowego oznacza wykluczenie z procesu rekrutacji. 

9. Od oceny uzyskanej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej nie ma możliwości odwołania. 

10. Wynik łączny obliczony zostanie na podstawie wyników obu etapów rekrutacji. O miejscu 

na liście rankingowej decyduje liczba uzyskanych punktów. Maksymalna możliwa 

punktacja to 136 punktów (50 za pierwszy etap +80 za drugi etap +6 za spełnianie 

kryteriów dodatkowych). Lista rankingowa zostanie opublikowana na stronie internetowej 

Realizatora projektu – www.aktywizacja.org.pl/lodz/przedsiebiorczy.  

§ 7 

1. Realizatorzy projektu mogą podjąć decyzję o zakończeniu przyjmowania Formularzy 

rekrutacyjnych w momencie, gdy ich liczba przekroczy 400 szt. Decyzja o wstrzymaniu 

naboru zostanie ogłoszona na stronach internetowych Realizatora i Partnera z podaniem 

dokładnego dnia i godziny wstrzymania naboru. 
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2. W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń termin rekrutacji może zostać wydłużony. 

Informacja o wydłużeniu terminu zostanie wywieszona w siedzibie realizatora projektu 

oraz zamieszczona na stronie internetowej. 

3. W razie niewyłonienia zakładanej liczby uczestników przeprowadzony zostanie nabór 

uzupełniający – ponowne przyjmowanie formularzy oraz ponowny proces oceny j.w. Nabór 

uzupełniający nie ma wpływu na wybraną w ramach naboru podstawowego listę 

uczestników. 

4. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji utworzona zostanie lista rezerwowa uczestnictwa w 

projekcie – 10 osób, które zajmą na liście rankingowej miejsca 36-45, o ile osoby te 

uzyskały wymagane w obu etapach rekrutacji minima punktowe.  

§ 8 

1. Członka Komisji Rekrutacyjnej nie może łączyć z osobą, której aplikację ocenia, stosunek 

faktyczny lub prawny tego rodzaju, który mógłby budzić wątpliwości co do jego 

bezstronności, w szczególności członka komisji rekrutacyjnej nie może łączyć z osobą, 

której aplikację on ocenia związek z tytułu: 

a) małżeństwa, 

b) pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo w linii bocznej do drugiego 

stopnia, 

c) przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. W razie wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 członek Komisji Rekrutacyjnej 

(KR) zobowiązany jest do wyłączenia się z prac komisji.  

3. Członek KR zobowiązany jest do nie ujawniania informacji związanych z oceną aplikacji 

oraz do dołożenia należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje dotyczące 

ocenianej aplikacji nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym. 

4. Przed przystąpieniem do oceny aplikacji członek KR zobowiązany jest do podpisania 

deklaracji bezstronności i poufności. 

5. Ocena formularza dokonywana jest na Karcie oceny formularza rekrutacyjnego (zał. Nr 3) 

6. Ocena każdego kryterium jest uzasadniana pisemnie, opisem zawierającym co najmniej 5 

zdań. 
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7. Osoba, której formularz został oceniony ma prawo wglądu w treść Karty oceny formularza 

rekrutacyjnego. 

8. Osobę, której formularz został oceniony negatywnie należy pisemnie powiadomić o 

przyczynach odrzucenia jej aplikacji z podaniem uzasadnienia oraz wyniku punktowego 

oceny 

§ 9  

1. O zakwalifikowaniu kandydata do udziału w projekcie decyduje łączna liczba przyznanych 

punktów w ocenie dwóch etapów rekrutacji. Osoby, które otrzymały wyższą liczbę 

punktów mają pierwszeństwo przed osobami, które otrzymały niższą liczbę punktów. 

2. Realizator projektu publikuje ostateczną listę rankingową zawierającą wyniki rekrutacji w 

siedzibie biura projektu oraz na stronie internetowej projektu 

www.aktywizacja.org.pl/lodz/przedsiebiorczy, po zatwierdzeniu jej przez WUP w Łodzi. 

3. Osoba przyjęta do udziału w projekcie podpisuje deklarację uczestnictwa w projekcie oraz 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

4. Niezależnie od liczby przyznanych punktów Realizator projektu może odmówić udziału w 

projekcie osobie, której dane wpisane do formularza rekrutacyjnego nie są zgodne ze 

stanem faktycznym. 

5. Niedopuszczalne jest aby osoba, która stała się uczestnikiem projektu ubiegała się o środki 

publiczne na otwarcie działalności gospodarczej u innego podmiotu lub instytucji. 

Realizator projektu może na etapie podpisywania deklaracji udziału w projekcie żądać od 

Uczestnika stosownego oświadczenia. 

6. Formularze rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi, stanowią bowiem dokumentację 

projektową, do której należytego przechowywania oraz archiwizowania zobowiązany jest 

Realizator projektu. 

§ 10 

Osoby, które mają wątpliwości na temat sposobu wypełnienia formularza rekrutacyjnego, 

mogą zgłosić się do punktu konsultacyjnego Partnera projektu, gdzie otrzymają bezpłatne 

konsultacje w tym zakresie. Dane adresowe punktu: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego 

S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, piętro 8, tel. 42 664 30 44. 
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Załączniki: 
Zał.1 – Formularz rekrutacyjny 
Zał.2 – Szczegółowy opis kryteriów oceny 
Zał.3 – Karta oceny formularza rekrutacyjnego 
Zał.4 – Ankieta zgłoszeniowa Fundacji Aktywizacja 


