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Czas na Biznes V
(nabór I)
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Realizator projektu:
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach.
Cel projektu:
Celem projektu jest umożliwienie rozpoczęcia działalności gospodarczej 72 osobom z
terenu powiatów łosickiego, sokołowskiego, siedleckiego i miasta Siedlce.
W projekcie może wziąć udział osoba, która spełnia łącznie następujące
warunki:
• jest mieszkańcem powiatów: siedleckiego, sokołowskiego, łosickiego lub miasta
Siedlce;
• jest osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo;
• nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie co najmniej roku przed
przystąpieniem do projektu;
• planuje zarejestrować działalność gospodarczą na terenie województwa
mazowieckiego.
W ramach projektu przewidziano dwa nabory i dwie rekrutacje kandydatów do
projektu. W ramach każdej rekrutacji zostanie wybrana grupa 40 osób (w obu
rekrutacjach łącznie 80 osób), które zostaną skierowane na szkolenie i ogólne
doradztwo.
Wsparcie finansowe w formie podstawowego wsparcia pomostowego i jednorazowej
dotacji na rozwój przedsiębiorczości przewidziane jest dla 36 osób wybranych po
każdym naborze (w sumie 72 osoby).
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Szczegółowe zasady uczestnictwa w projekcie oraz kryteria rekrutacji znajdują się w
Regulaminie rekrutacji kandydatów i kandydatek do projektu "Czas na biznes V".
I nabór Kandydatów będzie trwał od 21 sierpnia do 31 sierpnia 2012 r.
Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych odbędzie się w siedzibie
siedleckiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ul. Pułaskiego 19/21, pokój 217
w godz. 8-15.
W trakcie trwania naboru należy złożyć:
• Formularz rekrutacyjny;
• Oświadczenie - zał. Nr 2 do regulaminu rekrutacji;
• Oświadczenie kandydata o skorzystaniu z pomocy de minimis - zał. Nr 4 do
regulaminu rekrutacji (jeśli dotyczy);
• Kserokopia dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności - dotyczy
osób niepełnosprawnych.
UWAGA!
Beneficjent zastrzega sobie możliwość wstrzymania przyjmowania dokumentów
rekrutacyjnych w trakcie trwania naboru, jeżeli liczba złożonych formularzy
rekrutacyjnych przekroczy 200 sztuk dla każdego naboru.
Skrócenie terminu przyjmowania formularzy rekrutacyjnych poprzedzi informacja o
zamknięciu naboru umieszczona na stronie internetowej beneficjenta. Termin
zakończenia naboru będzie ustalony na kolejny dzień do godziny 15, od dnia ukazania
się informacji o skróceniu terminu naboru, liczy się więc czas złożenia dokumentów
rekrutacyjnych.

Dokumentacja projektowa
1. Regulamin Rekrutacji Kandydatów i Kandydatek do Projektu "Czas na biznes V"
1. Formularz rekrutacyjny
2. Załączniki od 2 do 11
2. Regulamin przyznawania środków finansowych
1. Załączniki od 1 do 12
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