
                                                                                                                   

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI  
do projektu 

Kobieta Przedsiębiorcza – Kobietą Sukcesu 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-

POKL.06.02.00-26-000/10 – Kobieta Przedsiębiorcza – Kobietą Sukcesu 
2. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. 
3. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego  

i budżetu państwa. 
4. Zasięg terytorialny Projektu – powiat kielecki województwa świętokrzyskiego 
5. Okres realizacji projektu: od 01 czerwca 2010 roku do 31 października 2011 roku 
6. Niniejszy Regulamin określa kryteria rekrutacji Uczestników projektu. 

 
§ 2 

Definicje 
 
Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają: 

1. Projekt – projekt Kobieta Przedsiębiorcza – Kobietą Sukcesu realizowany przez 
Regionalną Izbę Gospodarczą z siedzibą w Starachowicach 

2. Instytucja Pośrednicząca II stopnia – Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. 
3. Beneficjent – Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach 
4. Biuro Projektu – lokal położony w Kielcach przy ul. Małej 14/2 
5. Kandydat – osoba fizyczna, starająca się o udział w Projekcie, która zamierza rozpocząć 

działalność gospodarczą i złożyła dokumenty rekrutacyjne. 
6. Uczestnik projektu – Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do Projektu, zgodnie  

z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 
7. Dzień przystąpienia do Projektu – dzień złożenia przez Kandydata Dokumentów 

rekrutacyjnych osobiście w Biurze Projektu lub data wpływu Dokumentów przekazanych 
drogą pocztową/kurierem do Biura Projektu, 

8. Dokumenty rekrutacyjne – komplet dokumentów, który należy złożyć w Biurze Projektu, w 
terminie podanym w ogłoszeniu o naborze. 

9. Komisja Rekrutacyjna – zespół oceniający Dokumenty rekrutacyjne do Projektu  
i dokonujący kwalifikacji Kandydatów na Uczestników projektu. 

 
 
 



                                                                                                                   

 
§ 3  

Uczestnicy projektu 
 

1. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby fizyczne (kobiety), które są mieszkańcami  
(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) powiatu kieleckiego województwa świętokrzyskiego, 
zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które 
posiadały zarejestrowana działalność gospodarcza w okresie 1 roku przed przystąpieniem do 
projektu), posiadające co najmniej średnie wykształcenie, zamierzające podjąć 
zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i lub zwierzęcą. 

2. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie:  
[podać adresatów wsparcia w przypadku, gdy zgodnie z założeniami projektu stanowią 
wyłączną grupę odbiorców w projekcie] 
a. ……………………………………………… 
b. ……………………………………………… 

3. Preferowane grupy wsparcia stanowią: 
a. Kobiety, które utraciły zatrudnienie z przyczyn nie dotyczących pracowników 

(potwierdzone w świadectwie pracy) 
b. Kobiety pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w 

ciągu ostatnich 24 miesięcy przed przystąpieniem do projektu 

c. Zamieszkiwanie w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich 
 
 

§ 4  
Wyłączenia z udziału w Projekcie 

 
1. W Projekcie nie mogą uczestniczyć: 

a. osoby zatrudnione u Beneficjenta lub w Instytucji Pośredniczącej II stopnia, a także osoby, 
które łączy lub łączył z Beneficjentem i/lub pracownikiem Beneficjenta uczestniczącym w 
procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:  

 związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia i/lub  

 związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 
b. osoby, które korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze 

środków Funduszu Pracy oraz w ramach Poddziałania 8.1.2 / Działania 6.2, na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, 

c. osoby, które były wspólnikami spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki 
partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej) oraz spółek cywilnych  
w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu,  

d. osoby, które były udziałowcami lub akcjonariuszami spółek kapitałowych prawa handlowego 
(spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych) w okresie 12 kolejnych 
miesięcy przed przystąpieniem do Projektu. Dopuszczalne jest uczestnictwo  w Projekcie 
udziałowców lub akcjonariuszy spółek kapitałowych prawa handlowego, których akcje są 
notowane na giełdzie papierów wartościowych, 

 



                                                                                                                   

 
 

e. osoby, które były członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego  
w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu. Dopuszczalne jest 
uczestnictwo w Projekcie osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-
pożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, jeżeli nie 
osiągają przychodu z tytułu tego członkowstwa, 

f. osoby, które w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych prowadziły działalność gospodarczą 
i w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych 
otrzymały pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto 
łącznie z pomocą, o którą ubiega się dana osoba, przekracza równowartość w złotych kwoty 
200 000 euro, a w przypadku podmiotu, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą  
w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych 
według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia 
pomocy, 

2. Nie jest dopuszczalne udzielenie wsparcia osobom planującym rozpoczęcie działalności 
gospodarczej w zakresie wymienionym w § 30 ust 1 punkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U z 2008 roku Nr 90 poz. 557). 

 
§ 5 

Dokumenty rekrutacyjne 
 

Dokumenty rekrutacyjne składają się z następujących elementów: 
 Formularz rekrutacyjny do Projektu, który należy przygotować w formie elektronicznej lub 

wypełnić odręcznie, pismem czytelnym i przedłożyć w formie wydruku lub wypełnioną 
odręcznie wraz z czytelnym podpisem Kandydata do projektu. 

 Deklaracja uczestnictwa w Projekcie  

 Kopia dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem 

 
§ 6 

Rekrutacja uczestników projektu 
 
I. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych. 

 
1. Proces rekrutacji I edycji Projektu  rozpocznie sie od 1 lipca 2010 i trwać będzie do 16 lipca 

2010 r. do godz. 16.00. Proces rekrutacji II grupy rozpocznie się 1 grudnia 2010 roku i 
trwać będzie do dnia 15 grudnia 2010 roku. do godz. 16.00 

2. Proces rekrutacji może zostać zamknięty wcześniej niż w podanych terminach, jeżeli ilość 
złożonych zgłoszeń przewyższy pięciokrotnie ilość miejsc w projekcie na daną edycję.   
 
 
 
 



                                                                                                                   

 
 

3. Regulamin rekrutacji uczestników do projektu wraz z kompletem załączników zostanie 
podany przez Beneficjenta do publicznej wiadomości na 10 dni roboczych przed dniem 
rozpoczęcia rekrutacji do projektu. 

4. Regulamin rekrutacji wraz z formularz rekrutacyjnym zostanie udostępniony od dnia 01 
lipca 2010r. na stronie internetowej Beneficjenta www.rig.org.pl oraz w Biurze Projektu 
w Kielcach ul. Mała 14/2  a także jako link na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Kielcach www.wup.kielce.pl.  

5. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego  
do Projektu na wzorze, będącym załącznikiem nr 1 do Regulaminu i dostarczenie go wraz  
z pozostałymi Dokumentami rekrutacyjnymi w wyznaczonym terminie do Biura Projektu. 

6. Kandydaci zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionego Formularza 
rekrutacyjnego (wypełnionego w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie) wraz  
z wymaganymi załącznikami. 

7. Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem 
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu. 
W przypadku osobistego złożenia Dokumentów rekrutacyjnych lub przez kuriera – osoba 
dostarczająca otrzyma potwierdzenie ich złożenia z podaniem daty ich przyjęcia.  
W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty za datę otrzymania 
dokumentów uznaje się datę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu. 

8. Data nadania dokumentów potwierdzona datą stempla pocztowego nie może być 
wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru. 

9. Dokumenty rekrutacyjne złożone przed terminem rozpoczęcia rekrutacji, następnego dnia po 
terminie zakończenia rekrutacji, jak również dokumenty złożone wielokrotnie nie będą 
podlegać rozpatrzeniu. 

 
II. Kwalifikacja Kandydatów do projektu 

 
1. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 40 (2x20) kobiet które spełniają warunki 

uczestnictwa określone w § 3 ust. 1, 2 oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z § 4 
niniejszego Regulaminu, złożyły poprawnie dokumenty rekrutacyjne oraz otrzymają 
najwyższą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Ponadto zostanie utworzona 
lista rezerwowa obejmująca 10 osób w każdej edycji. 

2. W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby Kandydatów 
do projektu, Projektodawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu 
składania formularzy rekrutacyjnych. 

3. Formularz rekrutacyjny wypełniony przez kandydata ubiegającego się o udział  
w projekcie będzie oceniany przez 2 losowo wybranych członków Komisji Rekrutacyjnej, 
zgodnie z zakresem przewidzianym w Karcie oceny formularza rekrutacyjnego. 
 
 
 
 

http://www.rig.org.pl/
http://www.wup.kielce.pl/


                                                                                                                   

 
 

4. O zakwalifikowaniu sie do uczestnictwa w projekcie będzie decydować liczba otrzymanych 
punktów za odpowiedzi na znajdujące się w formularzu rekrutacyjnym pytania.1 

5. Minimalna liczba punktów kwalifikujących uczestnika do udziału w projekcie wynosi 70 
Ponadto liczba punktów uzyskanych w kategorii pomysł biznesowy musi stanowić co 
najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania w tej kategorii. 

6. Wraz z liczbą uzyskanych punktów oceniający przedstawią pisemne uzasadnienie oceny 
formularza zgłoszeniowego (min. 5 zdań). 

7. W przypadku wystąpienia rozbieżności wynoszącej co najmniej 30 punktów w ocenie 
formularzy zgłoszeniowych, oceny dokonuje trzeci członek Komisji Rekrutacyjnej i jego 
ocena jest wiążąca. 

8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie któregoś z zakwalifikowanych 
kandydatów na jego miejsce może zostać zaproszona osoba z listy rezerwowej. 

 
III. Kryteria ocen formularzy zgłoszeniowych. 

 
Formularze zgłoszeniowe będą oceniane w oparciu o następujące kryteria: 

1. Pomysł biznesowy, 
2. Kwalifikacje, doświadczenie i przygotowanie Kandydata do prowadzenia działalności 

gospodarczej, 
3. Przynależność do preferowanych grup wsparcia (zgodnie z § 3 ust. 3) 

 Kobiety, które utraciły zatrudnienie z przyczyn nie dotyczących pracowników 
(potwierdzone w świadectwie pracy) 

 Kobiety pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w 
ciągu ostatnich 24 miesięcy przed przystąpieniem do projektu 

 Zamieszkiwanie w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich 
 
 

IV. Metodologia przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów 

 
Formularze zgłoszeniowe będą oceniane w oparciu o następująca metodologię: 
 

1. 40% całkowitej liczy punktów będzie stanowić ocena pomysłu biznesowego Kandydata. 
2. 40% całkowitej liczby punktów będą stanowić kwalifikacje, doświadczenie i 

przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej Kandydata. 
3. 20% całkowitej liczby punktów będzie stanowić spełnienie przez kandydata 

poszczególnych kryteriów związanych z przynależnością do preferowanych grup 
wsparcia określonych we wniosku o dofinansowanie: 

 
 

                                                 
1 W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów decydować będzie przynależność do grupy 
docelowej. Jeżeli również w pozycji: przynależność do grupy docelowej kandydaci uzyskają identyczną wartość 
punktową, wówczas decyduje liczba punktów otrzymanych w kategorii pomysł biznesowy. 



                                                                                                                   

 

 Kobiety, które utraciły zatrudnienie z przyczyn nie dotyczących pracowników 
(potwierdzone w świadectwie pracy) – 10% 

 Kobiety pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych 
miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed przystąpieniem do projektu – 5% 

 Zamieszkiwanie w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich    - 5% 
 

 
§ 7  

Ogłoszenie wyników rekrutacji 
 
1. Lista Kandydatów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie zostanie (lista podstawowa 

i lista rezerwowa) ogłoszona na  stronie internetowej  Projektu www.rig.org.pl oraz na  
tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu. 

2. Informacja o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostanie przekazana wybranym 
kandydatom listownie. 

3. Na pisemny wniosek kandydata, któremu odmówiono zakwalifikowania do uczestnictwa w 
projekcie, złożony do 2 tygodni od daty ogłoszenia wyników procesu rekrutacji, w terminie 30 
dni od dnia złożenia wniosku doręcza się pisemne uzasadnienie. 

4. (2) Informacja o wynikach oceny Formularza rekrutacyjnego zostanie przekazana Kandydatom 
listownie w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. 

5. Kandydat, którego Formularz rekrutacyjny został odrzucony zostanie pisemnie poinformowany 
o przyczynach odrzucenia jego aplikacji (uzasadnienie wraz z uzyskanym wynikiem 
punktowym). 

6. Osoby niezakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną umieszczone  
na rankingowej liście rezerwowej wg liczby punktów, które otrzymali podczas procesu 
rekrutacji. 

7. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zobowiązane są do 
podpisania Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych do dnia 17 sierpnia 2010 dla 
pierwszej edycji projektu i do dnia 11 stycznia 2011 dla drugiej grupy. 

8. Umowa będzie podpisywana w Biurze Projektu w Kielcach ul. Mała 14/2 w terminie 
uzgodnionym z osobą zakwalifikowaną do uczestnictwa w projekcie. 

9. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od obowiązku przeszkolenia uczestników projektu,  
w przypadku udokumentowania przez nich odbycia w ciągu ostatnich trzech lat 
poprzedzających przystąpienie do projektu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

 
Załączniki: 
 

1. Formularz rekrutacyjny do Projektu. 
2. Karta oceny formularza rekrutacyjnego. 
3. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

http://www.rig.org.pl/


                                                                                                         

 
Wojewódzki Urząd Pra

w Kielcach
cy 

  
 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji 
 

Data wpływu formularza zgłoszeniowego: …………………..   

Nr formularza zgłoszeniowego: …………… 

 

FFOORRMMUULLAARRZZ  RREEKKRRUUTTAACCYYJJNNYY  

Do Projektu    Kobieta Przedsiębiorcza – Kobietą Sukcesu 
 
 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI – Rynek pracy 

otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i 

samozatrudnienia. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

Część I  -    INFORMACJE O KANDYDACIE 
1. Imię/imiona  
 
2. Nazwisko: 
 
3. Obywatelstwo: 

4. Data i miejsce urodzenia: 

5. Nr dowodu osobistego: 

6. PESEL: 

7. NIP: 

8. Adres zameldowania:   
województwo: ...............................................   powiat: ……………………… miejscowość ………….....…………..  

ulica: .................................................................................    nr domu ........................... nr lokalu ……………. 
kod pocztowy: ………………  miejscowość………………………………… 
9. Adres korespondencyjny:   
województwo: ...............................................................      powiat: ……………………………     

ulica: .................................................................................    nr domu …………….nr lokalu: ......................... 

kod pocztowy: ...........................................     miejscowość: ………………   

 

10. Numer telefonu domowego (wraz z kierunkowym):   

 

11. Numer telefonu komórkowego:  

12. Adres poczty elektronicznej do kontaktu: 
 



                                                                                                         

 
13. Status Kandydata oraz przynależność do grupy docelowej: 
Osoba fizyczna zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą, w tym: 
 osoba bezrobotna – zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy 
 w tym długotrwale bezrobotna – osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, osoba pozostająca 

w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat 
 osoba nieaktywna zawodowo – osoba pozostająca bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii 

bezrobotni 
 w tym osoba ucząca się lub kształcąca 

 osoba zatrudniona 
 w tym rolnik 

 kobieta 
 w tym zwłaszcza powracająca oraz wchodząca po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z 

urodzeniem i wychowaniem dzieci 
 osoba do 25 roku życia 
 osoba po 45 roku życia 
 osoba niepełnosprawna – osoba o której mowa w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 nr 123 poz. 776, z poz. zm.), 
w szczególności osoba z trwałą lub okresową niezdolnością do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub 
długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy 

 osoba zamieszkująca w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców 
zamierzająca podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinna i/lub zwierzęcą 

 osoba, która utraciła zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika 
 innej …….. [jakiej] 
14. Wykształcenie:  

 podstawowe/gimnazjalne  

 średnie/ponadgimnazjalne ………………………………….……………………….……….……….[podać jakie] 

 pomaturalne…………………………………………………………………………..……….…...….[podać jakie] 

 wyższe………………………………………………………………………………...……………….[podać jakie] 
15. Proszę podać tematy szkoleń/kursów, które Pan/Pani ukończył/a 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………….… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………….… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

16. Doświadczenie zawodowe: 

Okres zatrudnienia  Nazwa firmy Zawód wykonywany 
Czynności i zadania 

wykonywane 

 
 

   

 
 

   



                                                                                                         

 
    

    

17. Jakie dotychczasowe doświadczenia i nabyte umiejętności zamierza Pani/Pan wykorzystać prowadząc 

działalność gospodarczą?  
……………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Część II  -   OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
1. Proszę opisać planowaną przez Panią/Pana działalność gospodarczą  (lokalizacja siedziby, lokalizacja miejsc 

wykonywania  działalności,  teren działania, planowana forma prowadzenia działalności, branża, jeżeli to 
możliwe to podać nr PKD wraz z pełną nazwą przedmiotu PKD, przedmiot planowanej działalności, pozwolenia i 
licencje wymagane dla planowanej działalności, planowane zatrudnienie, lista firm – potencjalnych kooperantów, 
opis potencjalnych odbiorców towarów, usług oferowanych przez Pani/Pana przedsiębiorstwo, przewidywaną 
rentowność przedsięwzięcia). 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………....…........................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................



                                                                                                         

 
 

2. Proszę podać mocne strony planowanego przedsięwzięcia 
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Proszę podać słabe strony i wskazać zagrożenia, które mogą utrudnić realizację przedsięwzięcia i opisać, w 
jaki sposób zamierza Pani/Pan sobie z nimi poradzić. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Proszę określić planowane  wydatki związane z uruchomieniem własnej działalności oraz przewidywane 
źródła finansowania.  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Czy w Pani/Pana branży istnieje konkurencja i jaką ma Pani/Pan wiedzę na jej temat.  
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

6. Proszę opisać jakie planuje Pani/Pan podjąć działania promocyjne krótko i długoterminowe w związku z 
planowaną działalnością gospodarczą. 
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 



                                                                                                         

 
7. Jakiej ma Pani/Pan oczekiwania w związku z udziałem w projekcie ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Źródła informacji o projekcie (zakreślić odpowiednie) 

 Ulotka informacyjna 

 Plakat informacyjny 

 Ogłoszenie prasowe 

 Strona internetowa firmy 

 Znajomi 

 Inne (jakie?) …………………………………………………………………………………. 

Oświadczenia: 

 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny 
(Dz. U. Nr 88,poz 553 z późn. zm.): 
 Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. 
 Oświadczam, że nie prowadziłem(am) działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 

przystąpienia do projektu. 
 Oświadczam, że nie korzystam równolegle z innych środków publicznych, w tym ze środków Funduszu Pracy 

oraz w ramach Poddziałania 8.1.2 / Działania 6.2, na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
 Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków 

finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i akceptuję zawarte w nich warunki. 
 Oświadczam, że planuję zarejestrować działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego.  
 Oświadczam, że nie byłem (am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne. 
 Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych  

z procedurą rekrutacji oraz realizacją projektu Kobieta Przedsiębiorcza – Kobietą Sukcesu zgodnie z Ustawą z 
dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883). 

 

 

 

    …………………………………………. 

Data i czytelny podpis 

 

Do formularza zgłoszeniowego przedkładam poniższe załączniki: 
1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Kobieta Przedsiębiorcza-Kobietą Sukcesu”. 
2. Kserokopia dowodu osobistego poświadczona własnoręcznie za zgodność z oryginałem. 
3. ……………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………….. 

 

UWAGA: Wnioski niekompletne będą odrzucane z przyczyn formalnych 

 

 



                                                                                                         

 

 

 Wojewódzki Urząd Prac
w Kielcach

y 
 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji  

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

 

 

………………………………………….…………………………………….………………… 
                                   (imię i nazwisko)                                                                                                           (data urodzenia) 

 

wyrażam  gotowość  udziału  w  projekcie  „Kobieta  Przedsiębiorcza  –  Kobietą  Sukcesu” 

realizowanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą z siedzibą w Starachowicach w okresie od 

01.06.2010r.  do  31.10.2011r,  współfinansowanym  przy  udziale  środków  

z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego w  ramach  Programu Operacyjnego  Kapitał  Ludzki, 

Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja 

przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 

                                                                      

 

 

 

................................................................................................. 

                                                                                                                                 data i czytelny podpis uczestnik 
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