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Sosnowiec, 23.12.2021 r. 

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU  

„Zagłębiowskie wsparcie na starcie” 

 
Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ogłasza nabór Uczestników w ramach II edycji  

do projektu  „Zagłębiowskie wsparcie na starcie”. 
 
 
I. Projekt skierowany jest do 60 osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 

gospodarczej na terenie Subregionu Centralnego województwa śląskiego, powyżej 30 roku życia 
(od dnia 30 urodzin), będących mieszkańcami miast: Dąbrowa Górnicza lub Sosnowiec lub 
Będzin  i należących do jednej z grup: 
1. Osoby bezrobotne, bierne zawodowo, zwłaszcza te, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji 

na rynku pracy, tj.: 

 osoby w wieku 50 lat i więcej; 

 kobiety; 

 osoby z niepełnosprawnościami; 

 osoby długotrwale bezrobotne; 

 osoby o niskich kwalifikacjach. 
2. Pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach RPO, tj.: 

 reemigranci – do tej grupy zaliczani są również repatrianci; 

 imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia); 

 osoby ubogie pracujące; 

 osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny; 

 osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów 
cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 
wynagrodzenia o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na 
lata 2014-2020 (obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu). 

Szczegółowe definicje grupy docelowej zawarto w Regulaminie rekrutacji Uczestników projektu 
„Zagłębiowskie wsparcie na starcie” dostępnym na stronie www.arl.org.pl.  

 

II. W Projekcie nie mogą uczestniczyć: 

 osoby, które nie kwalifikują się do grupy wskazanej jako możliwa do objęcia wsparciem  
tzn. nie spełniają kryteriów, o których mowa w pkt I; 

 posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły 
działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; 

 osoby, które zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów 
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub o Krajowym Rejestrze 
Sądowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; 

 osoby, które zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać  
ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r.  
o ubezpieczeniu społecznym rolników; 

http://www.arl.org.pl/


 
 

2 
 

 osoby, które zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 
2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771, z późn. zm.); 

 osoby, które nie zapoznały się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu i nie 
zaakceptowały jego warunków; 

 osoby, które równolegle korzystają z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków 
Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków 
oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych 
samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej; 

 osoby zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat, u Beneficjenta, 
partnera lub wykonawcy (o ile jest on już znany) w ramach projektu, a także osoby, które 
łączy lub łączył z Beneficjentem/partnerem/wykonawcą lub pracownikiem Beneficjenta, 
partnera lub wykonawcy uczestniczącymi w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:  

 związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub 
bocznej do II stopnia) lub  

 związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 
Wyłączenie dotyczy również wszystkich osób upoważnionych do składania wiążących 
oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta, partnera lub wykonawcy. 

 osoby karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy  
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych  
i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych; 

 osoby, które posiadają na dzień przystąpienia do projektu zaległości w regulowaniu 
zobowiązań cywilnoprawnych; 

 osoby karane, posiadające zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

 osoby, które otrzymały pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowalnych,  
o które będą się ubiegać w ramach Projektu; 

 osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji 
monitoringu i ewaluacji projektu; 

 osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem 
elektronicznym. 

Nie jest również dopuszczalny udział uczestnika projektu w podmiocie istniejącym przed 
rozpoczęciem projektu lub zawiązanie przez uczestnika projektu jednej z ww. spółek z osobą 
niebędącą uczestnikiem projektu, również w ciągu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności 
gospodarczej przez uczestnika projektu. 
 

III. Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez kompleksowe wsparcie 
samozatrudnienia 60 mieszkańców miast Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec oraz Będzin (40 kobiet  
i 20 mężczyzn), w wieku powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia oraz osób 
zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-
prawnych (których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia), 
ubogich pracujących, imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, 
zmierzające do długotrwałej aktywizacji zawodowej i przybliżenie ich do rynku pracy  
do 06.2023 r. 

W ramach projektu wyłonieni Uczestnicy mają możliwość skorzystania z następującego 
wsparcia: 

a) Wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w trzech 
kategoriach: 
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 podstawowa – dla osób, które nie posiadają żadnej wiedzy z zakresu prowadzenia 
firmy (szkolenia w wymiarze minimalnym 60 godzin z zakresu zakładania i 
prowadzenia firmy); 

 średniozaawansowana – dla osób, które posiadają wiedzę ogólną, teoretyczną z 
zakresu prowadzenia firmy (szkolenia w wymiarze minimalnym 32 godzin z zakresu 
zakładania i prowadzenia firmy); 

 zaawansowana – dla osób, które posiadają praktyczne doświadczenie w 
prowadzeniu firmy i wiedzę z zakresu przedsiębiorczości: 

 prowadziły własną działalność gospodarczą i/lub, 

 były wspólnikami/udziałowcami w dowolnej spółce i/lub, 

 były osobami współpracującymi i posiadają wiedzę z zakresu prowadzenia firmy 
(szkolenia w wymiarze minimalnym 16 godzin z zakresu specjalistycznego 
prowadzenia firmy). 

b) Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości: w ramach niniejszego projektu 
przyjęto, iż kwota wsparcia wynosić będzie do 23 050,00 zł na jednego Uczestnika 
projektu. Wsparcie przewidziano dla 60 uczestników projektu.  

c) Wsparcie pomostowe podstawowe: udzielane w okresie do 6 miesięcy od dnia 
rozpoczęcia działalności gospodarczej, w wysokości 2 800,00 zł netto (bez podatku VAT) x 
6 miesięcy. Wsparcie przewidziano dla 60 uczestników projektu. Uczestnik/Uczestniczka 
Projektu wnosi wkład własny w ramach podstawowego wsparcia pomostowego w 
wysokości ok. 5,76 % przyznanego wsparcia. 

d) Wsparcie pomostowe przedłużone: udzielane w okresie od 7 do 12 miesiąca prowadzenia 
działalności gospodarczej, w wysokości 2 800,00 zł netto (bez podatku VAT) x 6 miesięcy. 
Wsparcie przewidziano dla 60 uczestników projektu. Uczestnik/Uczestniczka Projektu 
wnosi wkład własny w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego w wysokości ok. 
5,76 % przyznanego wsparcia. 
 

Wsparcie pomostowe jest przyznawane na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych 
wydatków bieżących wyłącznie w kwocie netto (bez podatku VAT). 

 
IV. W ramach II edycji naboru zostanie wyłonionych 20 Uczestników projektu:  

 10 kobiet oraz 10 mężczyzn spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie określone  
w Regulaminie rekrutacji Uczestników projektu „Zagłębiowskie wsparcie na starcie”. 

 
Kandydaci ubiegający się o udział w Projekcie powinni złożyć następujące dokumenty: 

Formularz rekrutacyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,  
w którym Kandydaci/tki opiszą m.in. pomysł na firmę i jej profil, swoją wiedzę i doświadczenie 
(formalne i nieformalne) w zakresie planowanej do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz 
złożą obligatoryjne oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej 
projektu. 
 
Dokumenty rekrutacyjne dostarczone powinny być w zamkniętej kopercie opisanej według 
poniższego wzoru: 
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Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie 
(wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych 
polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie 
dotyczy”. 
 
Dokumenty rekrutacyjne Kandydatów ubiegających się o uczestnictwo w Projekcie w ramach 

naboru przyjmowane będą w terminie od 03 stycznia 2022 r. do 21 stycznia 2022 r.  
w następujący sposób: 

 
a) Osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w siedzibie Biura Projektu –  

ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec, I piętro 1.20 (Sosnowiecki Park Naukowo-
Technologiczny), tel. do kontaktu 32 266 50 41 (wew.700,711,714), kom. 530 767 701:  
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura Projektu, tj.:  

 poniedziałek i środa 10:00-18:00, 

 wtorek, czwartek, piątek 7:00-15:00, 
chyba, że w danym dniu Biuro Projektu jest zamknięte, co zostanie ogłoszone na 
stronie www Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. (www.arl.org.pl). 

 
b) Za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich na adres Biura Projektu: 

ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec 
Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny. 

 
c) W drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, na adres e-mail: 
zaglebiowskie@arl.org.pl 

 
Za termin złożenia formularzy rekrutacyjnych wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej 
uznaje się datę nadania, natomiast przez kuriera, osobiście lub pełnomocnika uznaje się datę 
wpływu wniosku do Biura Projektu (ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec).  
Za termin złożenia formularzy rekrutacyjnych w drodze elektronicznej uznana będzie data 
poświadczenia odbioru w drodze elektronicznej. 
 
Dokumenty, które wpłyną do Biura Projektu przed lub po terminie naboru nie będą 
rozpatrywane.  

 

Imię i Nazwisko 

Kandydata/tki 

Adres 

Zgłoszenie do projektu 

„Zagłębiowskie wsparcie na starcie” – NIE OTWIERAĆ 

 
 

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. 

Biuro Projektu: ul. Wojska Polskiego 8 

41-208 Sosnowiec 

(Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny) 
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Szczegółowe informacje dot. procesu rekrutacji można uzyskać pod nr tel. 32/ 266 50 41 wew. 700, 

711, 714, tel. kom. 530 767 701. 

 

Dokumenty dla Kandydatów: 

1. Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu „Zagłębiowskie wsparcie na starcie” nr projektu 

WND-RPSL.07.03.03-24-05CH/19; 

2. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny; 

3. Załącznik nr 2 - Karty oceny formalnej formularza rekrutacyjnego; 

4. Załącznik nr 3 - Karta oceny merytorycznej  formularza rekrutacyjnego; 

5. Załącznik nr 4 - Notatka z rozmowy; 

6. Załącznik nr 5 - Karty oceny rozmowy kwalifikacyjnej; 

7. Załącznik nr 6 - Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych; 

8. Załącznik nr 7 - Zbiorcza karta oceny merytorycznej; 

9. Załącznik nr 8 - Umowa uczestnictwa w projekcie; 

10. Załącznik nr 9 - Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie 

wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 r.; 

11. Przykładowy wzór wypełnienia formularza rekrutacyjnego. 


