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Drugi nabór do projektu ''Płocka Szkoła
Małej Przedsiębiorczości VI''
Anna Drzewiecka Data publikacji: 10.01.2012

30 stycznia 2012 r. filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku rozpoczyna drugi nabór
do projektu "Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VI", współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Cel drugiego naboru:
umożliwienie rozpoczęcia działalności gospodarczej 35 osobom z terenu pięciu
powiatów województwa mazowieckiego w latach 2011-2013.
Uczestnikiem/Uczestniczką projektu mogą być:
1. Osoby zamieszkujące (wg definicji kodeksu cywilnego potwierdzone meldunkiem
stałym lub czasowym) na terenie powiatu płockiego, miasta Płocka, powiatu
gostynińskiego, miasta Gostynina, powiatu sierpeckiego, miasta Sierpc, powiatu
sochaczewskiego, miasta Sochaczew, powiatu nowodworskiego, miasta Nowy
Dwór Mazowiecki.
2. Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w
obszarach nie związanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą (z wyłączeniem
osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12
miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu),
3. Osoby przystępujące do projektu zobowiążą się do zarejestrowania planowanej
działalności gospodarczej na terenie województwa mazowieckiego,
4. Osoby, które nie otrzymały wsparcia finansowego w ramach zrealizowanych
projektów z działania 2.5 ZPORR, Działania 6.2 lub Poddziałania 8.1.2 ,
Poddziałania 6.1.3 PO KL lub innych środków publicznych przeznaczonych na
podjęcie działalności gospodarczej, w tym środków z Funduszu Pracy od co
najmniej 2004r.
W ramach projektu przewidziano dwa nabory i dwie rekrutacje
kandydatów/kandydatek do projektu.
W ramach I naboru i rekrutacji została wybrana już grupa 40 osób oraz 5 na liście
rezerwowej (w obu rekrutacjach projektu 80 osób), która zostanie skierowana na
szkolenie i doradztwo ogólne. Wsparcie finansowe w formie podstawowego wsparcia
pomostowego i jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości przewidziany jest dla
70 osób wybranych w obu naborach.
Beneficjent
zastrzega
sobie
możliwość
wstrzymania
przyjmowania
dokumentów rekrutacyjnych w trakcie trwania naboru, jeżeli liczba złożonych
formularzy rekrutacyjnych przekroczy 400 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 16. od dnia ukazania
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się informacji o skróceniu terminu naboru. W związku z tym liczy się czas złożenia
dokumentów rekrutacyjnych.
Działania prowadzone w ramach II naboru do projektu:
1. Nabór i rekrutacja osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej
Nabór prowadzony będzie od 30.01.2012 do 10.02.2012 r.
Rekrutacja prowadzona będzie od 30.01.2012 do 13.04.2012 r.
2. Szkolenia i doradztwo ogólne w zakresie pozyskania wiedzy nt. prowadzenia firmy
Szkolenie rozpocznie się w kwietniu 2012 r. i potrwa do maja 2012 r. - dla 40 osób
3. Uruchomienie działalności gospodarczej przez 35 osób, planowany
maj/czerwiec 2012 r., w tym otrzymanie dotacji w wysokości do 40.000,00 zł.

termin

4. Wsparcie pomostowe wypłacane przez 6 miesięcy w wysokości 1.250,00 zł
miesięcznie.
Dokumenty niezbędne do pobrania i zapoznania się:
Dokumenty do złożenia:
Formularz Rekrutacyjny (.doc.)
Formularz Rekrutacyjny (.pdf)
Oświadczenia -zał. Nr 2 do Regulaminu Rekrutacji (.doc)
Oświadczenia -zał. Nr 2 do Regulaminu Rekrutacji (.pdf)
Oświadczenie kandydata o miejscu zamieszkania - zał. Nr 3 do Regulaminu Rekrutacji,
(.doc)
Oświadczenie Kandydata o miejscu zamieszkania - zał. Nr 3 do Regulaminu Rekrutacji,
(.pdf)
Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pomocy de minimis - zał. Nr 4 do Regulaminu
Rekrutacji, (.doc)
Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pomocy de minimis - zał. Nr 4 do Regulaminu
Rekrutacji, (.pdf)
oraz
• Kserokopię ważnego dowodu osobistego (wszystkich stron) poświadczoną za
zgodność z oryginałem przez kandydata/kandydatkę,
• Zaświadczenie (oryginał) z wydziału meldunkowego potwierdzającego stały lub
czasowy okres zameldowania na co najmniej 3 miesiące przed dniem złożenia
dokumentów na terenie powiatów objętych realizacją projektu.
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Dokumenty do zapoznania się:
Regulamin Rekrutacji Kandydatów/Kandydatek do projektu,
Wykaz sektorów działalności gospodarczych wykluczonych z pomocy publicznej - zał.
Nr 5 do regulaminu Rekrutacji,
Karta Oceny Formalnej Dokumentów Rekrutacyjnych - zał. Nr 6 do Regulaminu
rekrutacji,
Karta Oceny Merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego - zał. Nr 7 do Regulaminu
Rekrutacji,
Karta Ostatecznej Oceny Merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego - zał. Nr 8 do
Regulaminu Rekrutacji,
Karta Oceny Doradcy Zawodowego - zał. Nr 9 do Regulaminu Rekrutacji,
Karta Wywiadu/Rozmowy Kwalifikacyjnej z kandydatem/kandydatką do Projektu - zał.
Nr 10 do regulaminu Rekrutacji,
Karta Wyników Rekrutacji do Projektu - zał. Nr 11 do regulaminu Rekrutacji.
Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności
gospodarczej
Karta Oceny Formalnej Wniosku uczestnika/uczestniczki projektu o przyznanie
jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości - zał. Nr. 1
Karta Oceny Merytorycznej wniosku uczestnika/uczestniczki projektu o przyznanie
jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości - zał. Nr 2
Lista Rankingowa Wniosków uczestników/uczestniczek projektu o przyznanie
jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości - zał. Nr 3 (.doc)
Lista Rankingowa Wniosków uczestników/uczestniczek projektu o przyznanie
jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości - zał. Nr 3 (.pdf)
Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki projektu o zarejestrowani działalności
gospodarczej w terminie 10 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez Beneficjenta o
decyzji w sprawie przyznania jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości - zał.
Nr 4, (.doc)
Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki projektu o zarejestrowani działalności
gospodarczej w terminie 10 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez Beneficjenta o
decyzji w sprawie przyznania jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości - zał.
Nr 4, (.pdf)
Oświadczenie o skorzystaniu z pomocy de minimis-zał. Nr 5, (.doc)
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Oświadczenie o skorzystaniu z pomocy de minimis-zał. Nr 5, (.pdf)
Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy publicznej w okresie ostatnich 3 lat
wraz z zaświadczeniem/amidokumentującym/i jej otrzymanie - zał. Nr 6, (.doc)
Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy publicznej w okresie ostatnich 3 lat
wraz z zaświadczeniem/amidokumentującym/i jej otrzymanie - zał. Nr 6, (.pdf)
Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu, że nie korzystał/a i nie będzie
korzystać równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności
gospodarczej (w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach
Poddziałania 8.1.2 na rozpoczęcie działalności gospodarczej) - zał. Nr 7, (.doc)
Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu, że nie korzystał/a i nie będzie
korzystać równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności
gospodarczej (w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach
Poddziałania 8.1.2 na rozpoczęcie działalności gospodarczej) - zał. Nr 7, (.pdf)
Oświadczenie o nie skorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów
kwalifikowalnych, na które udzielana jest pomoc de minimis- zał. Nr 8, (.doc)
Oświadczenie o nie skorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów
kwalifikowalnych, na które udzielana jest pomoc de minimis- zał. Nr 8, (.pdf)
Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT - zał. Nr 9, (.doc)
Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT - zał. Nr 9, (.pdf)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodny
ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o
pomoc de minimis- zał. Nr 10, (.doc)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodny
ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o
pomoc de minimis- zał. Nr 10, (.pdf)
Oświadczenie Uczestnika Projektu, że w stosunku do niego nie toczy się żadne
postępowanie egzekucyjne, sądowe lub administracyjne - zał. Nr 11. (.doc)
Oświadczenie Uczestnika Projektu, że w stosunku do niego nie toczy się żadne
postępowanie egzekucyjne, sądowe lub administracyjne - zał. Nr 11. (.pdf)
W trakcie trwania naboru należ złożyć:
• Formularz Rekrutacyjny
• Oświadczenia -zał. Nr 2 do regulaminu rekrutacji,
• Oświadczenie Kandydata o miejscu zamieszkania - zał. Nr 3 do regulaminu
rekrutacji,
• Oświadczenie kandydata o skorzystaniu z pomocy de minimis - zał. Nr 4 do
regulaminu rekrutacji,
https://wupwarszawa.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/plocka-szkola-malej-przedsiebiorczosci-v-nabor...

4/5

20.11.2019

Drugi nabor do projektu ''Plocka Szkola Malej Przedsiebiorczosci VI''

Do w/w dokumentów należy dołączyć:
• Kserokopię ważnego dowodu osobistego (wszystkich stron) poświadczoną za
zgodność z oryginałem przez kandydata/kandydatkę,
• Zaświadczenie (oryginał) z wydziału meldunkowego potwierdzającego stały lub
czasowy okres zameldowania na co najmniej 3 miesiące przed dniem złożenia
dokumentów na terenie powiatów objętych realizacją projektu.
Bliższych informacji o projekcie można uzyskać również na spotkaniach
informacyjnych prowadzonych w siedzibie naszego Urzędu - Płock ul. 1 Maja
7b , sala konferencyjna II piętro, w dniach:
•
•
•
•
•

24.01.2012
25.01.2012
27.01.2012
30.01.2012
01.02.2012

-

godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

10.00 i 14.00
10.00 i 14.00
10.00 i 14.00
11.30 i 14.00
10.00 i 14.00
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