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REKRUTACJA 
  

Uprzejmie informujemy, że  od dnia 18.09.2020 r., odbywać się będzie 
przyjmowanie aplikacji do udziału w projekcie pn.: „ Mój region, moja branża,
moja firma" jaki realizowany jest przez   Analitex Biuro Obsługi Księgowo – 
Prawnej i Doradztwa Gospodarczego Tomasz Byzdra w partnerstwie z 
Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie w ramach  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek 
Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości . 
Do składania formularzy  zapraszamy: 
OSOBY ZAREJESTRWANE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LUBLINIE oraz 
Filiach w Bełżycach oraz w Bychawie. 
Prosimy o składanie formularzy (wraz z niezbędnymi załącznikami) osobiście 
w biurze projektu przy ul. Diamentowa 5, 20-447 Lublin, tel. 518-312-302. 
Załączniki obowiązkowe: 

1. Formularz rekrutacyjny 
2. Oświadczenie Uczestnika o dochodach 
3. Oświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS 
4. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis 
5. Zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy 

Załączniki dodatkowe: 

6. Orzeczenie o posiadanej niepełnosprawności – jeśli dotyczy; 
7. Zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym i areale, ewentualnie 

ostatnia decyzja podatkowa – pod warunkiem, iż odzwierciedla stan faktyczny na 
dzień składania aplikacji 

  
Celem głównym projektu „Mój region, moja branża, moja firma" jest zwiększenie 
szans na trwały związek z rynkiem pracy 40 os. bezrobotnych, biernych zawodowo i 
ubogich pracujących (20 kobiet i 20 mężczyzn), które ukończyły 30 rok życia z obszaru 
województwa lubelskiego, w szczególności z pow. lubelskiego dzięki otrzymaniu 
finansowego 
i niefinansowego wsparcia i rozwojowi własnej działalności gospodarczej, z których 
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minimum 8 osób utworzy dodatkowe miejsca pracy, w tym w zielonej/białej/srebrnej 
gospodarce do 30.06.2021 (w związku z zaistniałą sytuacją termin zostanie wydłużony)

  
  
Cele szczegółowe projektu: 

• nabycie kompleksowej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia 
własnej firmy przez 50 uczestników; 

• grupa 40 uczestników, otrzyma dotację w wysokości do 27.000 zł na 
uruchomienie działalności gospodarczej; 

• zwiększenie zdolności do wejścia na rynek pracy 50 uczestników; 
• minimum 20% uczestników utworzy dodatkowe miejsca pracy, w tym

w zielonej/białej/srebrnej gospodarce. 

Grupa docelowa: 
Projekt zakłada wsparcie grupy 50 osób mieszkających (w rozumieniu KC) na terenie 
województwa lubelskiego, w szczególności powiatu lubelskiego, bezrobotnych, 
biernych zawodowo lub ubogich pracujących, powyżej 30 roku życia osób, które 
zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą, w tym osoby odchodzące z rolnictwa. 
Przedstawiciele grupy docelowej stanowić będą osoby, które w ciągu 12 miesięcy 
przed przystąpieniem do projektu nie prowadziły działalności gospodarczej. 
Wsparcie grupy  docelowej 
Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem z zakresu: 

1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze z zakresu prowadzenia działalności 
gospodarczej, dostęp do indywidualnych potrzeb szkolnych – 100% uczestników; 

2. Dotacje dla 80% uczestników do 27.000 zł; 
3. Wsparcie pomostowe (finansowe do 700 zł i niefinansowe do 400 zł na m-c) 

przez 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej. Dla uczestników, którzy 
otrzymali dotacje. 

Projekt przewiduje podział uczestników na grupy odpowiadające potrzebom szkolno – 
doradczym. Przewidziano utworzenie 5 grup po 10 osób: 

• 2 grupy podstawowe; 
• 2 grupy średnio – zaawansowane;  
• 1 grupę zaawansowaną. 

Minimalna frekwencja uczestnika wynosi 80% obecności. Spotkania będą się odbywać 
średnio 2 razy w tygodniu w wymiarze 6 godzin. Uczestnicy otrzymają materiały 
szkoleniowe, a także ciepły posiłek i serwis kawowy. 
  
Rekrutacja: 
Rekrutacja uczestników do projektu „Mój region, moja branża, moja firma" będzie 
realizowana w dwóch etapach: 
I – Etap 
Osoby spełniające kryteria formalne uczestnictwa w projekcie wypełnią Formularz 
rekrutacyjny. Ocenie podlegać będą cechy osobowe, poziom motywacji, koncepcja 
 i gotowość realizacji przedsięwzięcia, kwalifikacje i doświadczenie. Kandydaci będą 
mogli uzyskać maksymalnie 50 punktów. Oceny dokonywać będzie 2 osobowa Komisja 
Rekrutacyjna. 
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II – Etap 
Etap ten obejmować będzie między innymi: Rozmowę z doradcą zawodowym 1 
godz./os.; analizę predyspozycji zakończoną oceną pozytywną/negatywną, wraz z 
uzasadnieniem. 
Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby które uzyskały minimum 60% punktów 
oraz otrzymały pozytywną opinię doradcy. Wnioskodawca/Partner poinformują 
Uczestników Projektu o wynikach oceny. Przewidziana została również procedura 
odwoławcza. Po jej zakończeniu powstanie ostateczna lista rankingowa, wraz z listą 
rezerwową. Wyniki zostaną zanonimizowane i upublicznione. 
Merytoryczne kryteria punktowe: 

1. Opis planowanej działalności gospodarczej – maks. 5 pkt. 
2. Posiadane kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności niezbędne do prowadzenia 

działalności gospodarczej (udokumentowane) – maks. 10  pkt. 
3. Planowany koszt przedsięwzięcia – maks. 5 pkt. 
4. Charakterystyka potencjalnych klientów – maks. 4 pkt. 
5. Charakterystyka konkurencji – maks. 4 pkt. 
6. Stopień gotowości realizacji przedsięwzięcia – maks. 5 pkt. 
7. Planowanie utworzenia przedsiębiorstwa społecznego – maks. 5 pkt 
8. Utworzenie dodatkowych miejsc pracy (poza samozatrudnieniem) – maks. 5 pkt. 
9. Utworzenie dodatkowych miejsc pracy (poza samozatrudnieniem)

w białej/srebrnej/zielonej gospodarce – maks. 5 pkt. 
10.Zamieszkanie na terenach objętych rewitalizacją – maks. 2 pkt. 

Rozstrzygające- 1. Kryt. nr 1, 2. Kryt. nr 3, 3. Kolejność zgłoszeń 
  
Załączniki dostępne pod adresem: 
https://ibcompany.pl/fundusze-unijne/ 
  
Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, 
w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 
101. 
  
Serdecznie zapraszamy do składania aplikacji, jesteśmy dostępni pod numerem 
telefonu: 
518-312-302 oraz 605-616-042. 
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