Projekt „Pierwsze kroki
młodego biznesu 5”

Projekt jest współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

ETAPY UDZIAŁU W PROJEKCIE



REKRUTACJA DO PROJEKTU:



II tura – 26.01.2021 – 08.02.2021





SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM
SKŁADANIE WNIOSKÓW WRAZ Z
BIZNESPLANEM (wybór 28 osób z 43 w II turze)
UDZIELENIE WSPARCIA SZKOLENIOWEGO
UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO (23 050



KONTROLA -




zł oraz średnio 1500 zł przez okres 12 miesięcy)

monitoring i kontrola prowadzonej
działalności gospodarczej

Uczestnik projektu:
1.

Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna, która z własnej
inicjatywy zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
ze stałym miejscem wykonywania/siedzibą na terenie województwa
pomorskiego lub w przypadku nie wskazania miejsca prowadzenia
działalności gospodarczej w rejestrze, umożliwi Beneficjentowi
przeprowadzenie kontroli prowadzonej działalności na terenie
województwa pomorskiego i spełnia łącznie następujące warunki:
a. Posiada miejsce zamieszkania na terenie jednej z wymienionych
gmin, tj.: Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica,
Miastko, Parchowo, Studzienice, Tuchomie, Trzebielino.
b. nie była karana za przestępstwa skarbowe oraz korzysta z pełni praw
publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c. Dostarczy kompletne dokumenty rekrutacyjne w terminach rekrutacji
do projektu;
d. Jest osobą bezrobotną (zarejestrowaną w ewidencji osób
bezrobotnych
prowadzonych
przez
urząd
pracy)
bądź
niezarejestrowaną w urzędzie pracy (osobą bierną zawodowo),
e. W dniu przystąpienia do projektu ma ukończone 30 lat

Preferowana grupa
•

•

•

osoby powyżej 50 r.ż., zamieszkujące Powiat
Bytowski z wyłączeniem Gminy Bytów,
kobiety pozostające bez zatrudnienia,
zamieszkujące Powiat Bytowski z wyłączeniem
Gminy Bytów,
osoby długotrwale bezrobotne zamieszkujące
Powiat Bytowski z wyłączeniem Gminy Bytów.

Osoby, które zadeklarują zatrudnienie pracowników
na podstawie umowy o pracę w okresie pierwszych 12
miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej
otrzymają dodatkowe punkty.

Do projektu mogę przystąpić również bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat
jednak ich liczba nie może stanowić więcej niż 20% grupy docelowej tj. 12
osób w dwóch turach projektu.

Działalności gospodarcze
wykluczone ze wsparcia:

a.

Podmioty gospodarcze działające w sektorach rybołówstwa i
akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000;

b.

podmioty gospodarcze działające w dziedzinie produkcji
podstawowej produktów rolnych;

c.

podmioty gospodarcze działające w dziedzinie przetwarzania i
wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w
załączniku I do Traktatu

d.

na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub
państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z
ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci
dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z
prowadzeniem działalności wywozowej;

e.

pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów
krajowych w stosunku do towarów sprowadzonych z zagranicy

Rekrutacja
26 stycznia – 8 lutego 2021 r.
Rekrutacja zostanie zakończona przed 08.02.2021 r., gdy
wpłynie 43 formularzy rekrutacyjnych pozytywnie ocenionych.
 Należy
złożyć
formularz
zgłoszeniowy
(WYPEŁNIONY
ELEKTONICZNIE) wraz z załącznikami (oświadczenie o
spełnieniu kryteriów udziału w projekcie, aktualne orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kserokopia (dotyczy osób z niepełnosprawnościami), aktualne
zaświadczenie o przebywaniu w rejestrze osób bezrobotnych
wydane przez urząd pracy właściwy dla miejsca zameldowania
stałego lub czasowego - oryginał (dotyczą osób, które są
osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w ewidencji osób
bezrobotnych),
zaświadczenie
z
Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych o braku podstawy do objęcia ubezpieczeniami
społecznymi.


Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być poświadczone
własnoręcznym podpisem kandydata, datą oraz z dopiskiem: „za
zgodność z oryginałem”.

Sposób dostarczenia dokumentów:


Formularz należy wypełnić elektronicznie, w języku polskim.



W punktach, które nie dotyczą kandydata należy wpisać: „nie dotyczy”.



Formularz i załączniki własnoręcznie podpisać, trwale spiąć i dostarczyć do
biura projektu mieszczącego się w pokoju nr 308 w Starostwie Powiatowym
w Bytowie (ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2, 77-100 Bytów), w zaklejonej
kopercie, opisanej w następujący sposób:

1. Imię, nazwisko, adres do korespondencji kandydata,
2. Adresat: Biuro projektu „Pierwsze kroki młodego biznesu 5”, Starostwo
Powiatowe w Bytowie, ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2, 77-100 Bytów, pokój
nr 308.
3. Dopisek: Zgłoszenie do projektu: „Pierwsze kroki młodego biznesu 5”



Zgłoszenia, które będą zawierały niewypełnione rubryki oraz zostaną przygotowane w
oparciu o niestandardowy formularz nie będą rozpatrzone i zostaną odrzucone z przyczyn
formalnych.

Ocena formularzy rekrutacyjnych


Formularz zgłoszeniowy oceniany na podstawie karty
oceny formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 3 do
regulaminu rekrutacji)



Rozmowa z doradca zawodowym – w oparciu o Kartę
oceny predyspozycji kandydata do prowadzenia
działalności gospodarczej (załącznik nr 5 do
regulaminu rekturtacji) – max. 10 pkt.

Uczestnicy projektu:



60 osób: 38 kobiet i 22 mężczyzn (dwie tury projektu)

Lista uczestników ogłoszona zostanie na stronie internetowej
Beneficjenta (www.powiatbytowski.pl) oraz w siedzibie
Starostwa (Tablica informacyjna przed budynkiem Starostwa)

Prawo złożenia pisemnego odwołania od decyzji Komisji
Rekrutacyjnej, które należy złożyć w biurze projektu w ciągu 3
dni roboczych od dnia otrzymania listu informującego o
niezakwalifikowaniu się do projektu. Odwołanie należy złożyć
w formie pisemnej ze wskazaniem zarzutów.
 Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do projektu muszą
dostarczyć zaświadczenia z właściwego urzędu gminy/miasta o
nie posiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej po
dniu 26.01.2021 r.


Styczeń – Luty 2021 r.




O wsparcie finansowe mogą ubiegać się osoby, które zakwalifikowały się do
udziału w projekcie i złożą w terminie:


Wniosek o przyznanie dotacji (załącznik nr 1)



biznes plan działalności przedsiębiorstwa (Załącznik nr 2)



Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de
minimis (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram realizacji
zaplanowanych działań (Załączniki od nr 3 do nr 5).

2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem.

Pomoc de minimis


Pomoc de minimis jest to pomoc udzielona
ze środków publicznych wspierająca osoby
prowadzące działalność gospodarczą, która
jest limitowana.



Wraz z pomocą udzieloną w ramach projektu
„Pierwsze kroki młodego biznesu 5” pomoc uzyskana
przez danego przedsiębiorcę nie może spowodować
przekroczenia maksymalnej kwoty pomocy
wynoszącej 200 000 euro w okresie trzech lat
podatkowych a w przypadku przedsiębiorstw
prowadzących działalność zarobkową w zakresie
drogowego transportu towarów nie może przekroczyć
100 000 euro w okresie trzech lat podatkowych

Kryteria oceny wniosków
MAX.100 pkt
1.

Wykonalność przedsięwzięcia - maksymalnie 30 punktów: dostępność zasobów - 5 pkt, możliwość
pozyskania rynków zbytu – 15 pkt, zapewnienie płynności finansowej po upływie 12 m-cy od
zarejestrowania przedsiębiorstwa - 10 pkt)

2. Operacyjność - maksymalnie 15 punktów: oceniana jest przejrzystość, prostota, zrozumiałość
założeń
3. Kompletność - maksymalnie 15 punktów : całościowość opisu przedsięwzięcia
4. Racjonalność - maksymalnie 30 punktów: realność przyjętej polityki cenowej oraz prognozowanej
sprzedaży - 15 pkt, realność projektowanych produktów/usług i możliwość ich realizacji - 15 pkt
5. Trwałość projektu - maksymalnie 10 punktów: spójność wykształcenia oraz doświadczenia
zawodowego wnioskodawcy z planowanym przedsięwzięciem - 5 pkt, posiadane zaplecze
finansowe - maksymalnie 5 pkt

Obowiązkowe otrzymanie - 60 punktów ogółem lub
co najmniej 40% punktów możliwych do uzyskania w
każdym punkcie oceny merytorycznej, zgodnie z
Kartą Oceny Biznesplanu



Marzec/Kwiecień 2021r. – ocena wniosków



Kwiecień 2021 r. – ogłoszenie listy osób,
którym przyznano dotację – 28 osób otrzyma dotację
w wysokości 23 050,00zł

 Maj


2021 r –

Szkolenia

Rejestracja działalności gospodarczej

Warunki otrzymania dotacji


Złożenie działalności gospodarczej,



Wyrażenie zgody przez małżonka uczestnika projektu (jeżeli dotyczy) na
zaciągnięcie zobowiązań finansowych wynikających z otrzymania dotacji,



Złożenie poręczenia (poręczycielem może być osoba, której dochody
miesięczne brutto wynoszą co najmniej 2900 brutto obowiązujące w
Polsce w dniu podpisywania umowy poręczenia).

Szkolenia:


Zakładanie działalności gospodarczej – 2 dni (16 godzin)



Podatki w działalności gospodarczej - 2 dni (16 godzin)



Ubezpieczenie społeczne - 1 dzień (8 godzin)



Podstawy marketingu i marketing w mediach społecznościowych- 2 dni
(16 godzin)



Umiejętności osobiste np. zarządzanie
komunikacja - 3 dni (24 godziny)



Programy rozliczeniowe, dokumentacja księgowo- podatkowa- 2 dni (16
godzin)



Prawo pracy - 1 dzień (8 godzin)



Wykorzystanie TIK w prowadzeniu firmy - 1 dzień (8 godzin)



Równość płci w życiu zawodowym i prywatnym - 1 dzień (8 godzin)

personelem,

stresem,

ZAPEWNIAMY WYŻYWIENIE, MATERIAŁY PISMIENNICZE I SZKOLENIOWE,
PROFESJONALNĄ KADRĘ TRENERSKĄ

Wypłata dotacji


Umowę na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (wzór umowy –
Załącznik nr 11)



Dotacja zostanie udzielona Uczestnikowi projektu w wysokości 100% kwoty
dotacji.



Dotacja zostanie wypłacona Uczestnikowi projektu w ciągu 14 dni od dnia
podpisania Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji. Niedotrzymanie
tego terminu może nastąpić w przypadku nieotrzymania przez
Beneficjenta transzy dofinansowania od Instytucji Zarządzającej.

Uczestnik projektu ma obowiązek prowadzić działalność gospodarczą
przez minimum 12 miesięcy

Rozliczenie dotacji


Potwierdzenie wpisu do CEIDG albo KRS o rozpoczęciu działalności
gospodarczej wraz z datą jej rozpoczęcia



Potwierdzenie nieprzerwalnego rzeczywistego prowadzenia działalności
gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy (wydruk z CEIDG albo KRS)



Potwierdzenie przez uczestnika opłacenia składek ZUS za wymagany okres
12 miesięcy



Potwierdzenie utworzenia miejsca pracy w ramach udzielonych z EFS
środków na podjęcie działalności gospodarczej

Podstawowe wsparcie pomostowe – 28 osób


Pomoc finansowa, wypłata co miesiąc średnio 1500 zł



Składanie wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego –
marzec 2021 r.



Podpisanie umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego załącznik nr 18

Wsparcie pomostowe przeznaczone np. na:


ZUS (składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne właściciela),



administracyjnych (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą),



eksploatacji pomieszczeń, maszyn i urządzeń związanych bezpośrednio z prowadzoną
działalnością gospodarczą (opłaty za paliwo, energię elektryczną, cieplną, gazową i
wodę – na podstawie odrębnie zawartych umów z operatorami),



opłat telekomunikacyjnych (Internet, telefon),



usług pocztowych i kurierskich,



usług kserograficznych,



usług księgowych, doradztwa podatkowego,



związanych z ubezpieczeniem osób i/lub mienia (związane z prowadzoną działalnością
gospodarczą),



usług prawnych,



drobnych materiałów biurowych,



działań informacyjno-promocyjnych,



podatków.

Kontrola – przez 12 m-cy od otwarcia firmy


na miejscu planowanej działalności gospodarczej (wizje lokalne) po przyznaniu
jednorazowej dotacji,



na miejscu prowadzenia działalności gospodarczej,



dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej przez
okres 12 miesięcy, w terminie 14 dni od upływu 12 miesiąca prowadzenia
działalności gospodarczej.

Uczestnik projektu jest zobowiązany do przedstawiania w terminie 14 dni
od upływu 12 miesiąca prowadzenia firmy oryginałów dowodów opłacania
składek ZUS oraz zaświadczeń z ZUS i Urzędu Skarbowego
potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej przez okres

wymagany umową.

Biuro projektu
„Pierwsze kroki młodego biznesu 5”

Starostwo Powiatowe w Bytowie

Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych, p. 308
Tel. 59 822 80 04
E-mail: w.torunczak@powiatbytowski.pl
a.andrzejewska@powiatbytowski.pl
Weronika Toruńczak – koordynator projektu
Agata Andrzejewska – asystent koordynatora

Dziękuję za uwagę
Projekt „Pierwsze kroki młodego biznesu 5” jest
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

