REGULAMIN REKRUTACJI
nr 3/2022 z dnia 26.07.2022 roku
do Inkubatora Przedsiębiorczości w ramach projektu
pt. STARTER WiM
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego
na lata 2014-2020

Elbląg, 2022
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji Przedsiębiorców do projektu „Starter WiM”.
2. Projekt „Starter WiM” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
2014-2020 .
3. Projekt realizowany jest w ramach RPO WiM 2014-2020 Oś priorytetowa I Przedsiębiorczość, Działania
1.3 – Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 – Inkubowanie
przedsiębiorstw.
4. Celem projektu jest tworzenie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego korzystnych warunków
do powstawania i rozwoju MŚP poprzez promowanie przedsiębiorczości, a w szczególności poprzez
zapewnienie wystandaryzowanych usług niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa w
początkowej fazie rozwoju.
5. Celem niniejszej tury rekrutacji (3/2022) jest wyłonienie łącznie 16 podmiotów, które zostaną objęte
wsparciem zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Inkubacji, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
§2
KRYTERIA DOSTĘPU
1. Uprawnionym do udziału w projekcie może być wyłącznie przedsiębiorstwo z województwa warmińsko
– mazurskiego, w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata1. Kryterium
to będzie weryfikowane na podstawie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej na dzień podpisania
umowy.
2. Preferencje w udziale w projekcie mają przedsiębiorstwa:
a. powstałe dzięki wsparciu ze środków RPO 2014-2020, bądź innych programów operacyjnych na lata
2014-2020,
b. innowacyjne,

Wsparcie w ramach projektu kończy się z dniem osiągnięcia przez przedsiębiorstwo inkubowane 3 lat, dlatego aby możliwe
było przeprowadzenie całego procesu inkubacji (standardowo 12 miesięcy) – przedsiębiorstwo w momencie rekrutacji nie
powinno przekraczać 24 miesięcy od momentu rejestracji.
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c. działające w branżach średnio-wysokiej i wysokiej techniki, na podstawie załącznika nr 6 do
regulaminu,
d. działające w branżach inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego, tj. ekonomia
wody, żywność wysokiej jakości, drewno i meblarstwo.
e. nastawione na rozwój i zmotywowane do skorzystania z oferty inkubatora.
3. Przedsiębiorca prowadzący działalność jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i
jako spółka prawa handlowego może skorzystać z usług inkubatora dofinansowanego w ramach
niniejszego poddziałania tylko 1 raz.
4. Z usług inkubatora dofinansowanego w ramach niniejszego poddziałania nie może skorzystać spółka,
w której wspólnikiem lub partnerem lub właścicielem udziałów lub właścicielem akcji jest osoba, która
korzystała już z usług inkubacji w ramach niniejszego poddziałania jako osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą, ani także spółka co do której ustalono, że jest faktycznie zależna od w/w osoby,
także w sposób inny niż wymieniony.
5. Z usług inkubatora dofinansowanych w ramach niniejszego poddziałania nie może skorzystać
przedsiębiorstwo, do którego zostało wniesione aportem inne przedsiębiorstwo, które już korzystało z
usług inkubacji dofinansowanego w ramach niniejszego poddziałania.
6. Wsparcia nie może otrzymać przedsiębiorstwo, które zostało wykluczone z otrzymania pomocy de
minimis.
§3
ZASADY NABORU UCZESTNIKÓW
1. Nabór prowadzony będzie w okresie realizacji projektu.
2. Podstawą uczestnictwa w projekcie jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych wraz z załącznikami
i oświadczeniami, które można pobrać ze stron internetowych Beneficjenta lub otrzymać w Biurze
projektu.
3. Rekrutacja składa się z II etapów:
- ocena formalna i merytoryczna złożonych dokumentów,
- rozmowa rekrutacyjna (wyłącznie dla podmiotów, które pozytywnie przejdą ocenę formalną
i merytoryczną).
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4. Dokumenty rekrutacyjne w powinny zostać przesłane drogą elektroniczną na adres
adrem@adrem.elblag.pl lub złożone osobiście w Biurze Projektu w godz. 7:00-15:00 od poniedziałku do
piątku. Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym od dnia 26.07.2022. do dnia 09.12.2022 r.
4.1. Rekrutacja prowadzona jest z podziałem na dwie grupy rekrutacyjne:
- I grupa = rekrutacja 6 podmiotów otrzymujących wsparcie od roku 2022;
- II grupa = rekrutacja 10 podmiotów otrzymujących wsparcie od roku 2023 (umowa o świadczenie usług
z podmiotem otrzymującym wsparcie zostanie podpisania w 2022 roku, natomiast inkubacja
przedsiębiorstwa odbędzie się w 2023 roku).
5. Termin naboru może zostać wydłużony w przypadku niezgłoszenia się wymaganej liczby
przedsiębiorstw, spełniających kryteria dostępu.
6. Na dokumenty rekrutacyjne, o których mowa ust. 4 składają się :
a) formularz rekrutacyjny, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,
b) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru
Sądowego,
c) oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP, stanowiący załącznik nr 3 wraz z załącznikami nr 1-3 do
niniejszego regulaminu,
d) oświadczenie o niezaleganiu w podatkach do US, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego
regulaminu,
e) oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek do ZUS, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego
regulaminu.
7. Ocena formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych, rozmowa rekrutacyjna oraz sporządzenie
listy podstawowej, którzy wezmą udział w projekcie, i listy rezerwowej przedsiębiorców, którzy mogą
wziąć udział w projekcie oraz poinformowanie ich o zakwalifikowaniu do projektu nastąpi każdorazowo w
terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych po dniu zakończenia rekrutacji w ramach danego naboru.
8. Komisja rekrutacyjna ma prawo wydłużyć termin, o którym mowa w ust. 7, jeżeli dokumenty
rekrutacyjne wymagać będą wyjaśnień, bądź uzupełnień, lub w przypadku dużej ilości zgłoszeń do
projektu. Wówczas termin ten może zostać wydłużony o 3 dni robocze. Niezłożenie wyjaśnień lub
uzupełnień spowoduje pozostawienie oceny dokumentacji rekrutacyjnej bez rozpatrzenia.
9. Rekrutacja prowadzona będzie w poniższych terminach, chyba że nabór zostanie wcześniej zamknięty
z powodu wyczerpania liczby miejsc w projekcie:
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Numer naboru

Termin zakończenia
rekrutacji w ramach naboru

Wyniki naboru2

I

26.08.2022 r. godz. 15:00

do 09.09.2022 r.

II

26.09.2022 r. godz. 15:00

do 10.10.2022 r.

III

26.10.2022 r. godz. 15:00

do 09.11.2022 r.

IV

25.11.2022 r. godz. 15:00

do 09.12.2022 r.

V

09.12.2022 r. godz. 15:00

do 23.12.2022 r.

10. Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej Biura projektu.
11. Proces rekrutacji będzie prowadzony przez Komisję rekrutacyjną powołaną przez Koordynatora
projektu.
12. Beneficjent zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego naboru. Informacja o
dodatkowym naborze, a także o wcześniejszym zamknięciu naboru, umieszczona zostanie na stronie
internetowej Biura projektu.
§4
WERYFIKACJA FORMALNA I OCENA MERYTORYCZNA
1. Rekrutacja obejmować będzie weryfikację formularza rekrutacyjnego w oparciu o Kartę Oceny
Formularza Rekrutacyjnego. Weryfikacja zostanie przeprowadzona przez Komisję rekrutacyjną według
następujących kryteriów i na zasadzie spełnia/nie spełnia:
▪ złożenie wszystkich dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w §3 ust. 6,
▪ złożenie formularza rekrutacyjnego na odpowiednim wzorze,
▪ złożenie formularza rekrutacyjnego w odpowiednim terminie,
▪ wypełnienie wszystkich punktów formularza rekrutacyjnego.
▪ czytelne podpisanie wszystkich oświadczeń.
 załączenie dokumentu rejestracyjnego przedsiębiorstwa.

2. W przypadku niekompletnej dokumentacji dopuszcza się możliwość jednorazowego uzupełnienia
braków formalnych. Niezłożenie uzupełnień spowoduje pozostawienie oceny dokumentacji rekrutacyjnej
bez rozpatrzenia.
Komisja rekrutacyjna ma prawo wydłużyć termin, o którym mowa w ust. 7, jeżeli dokumenty rekrutacyjne wymagać będą
wyjaśnień, bądź uzupełnień, lub w przypadku dużej ilości zgłoszeń do projektu. Wówczas termin ten może zostać wydłużony
o 3 dni robocze.
2
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3. Aplikacje nie spełniające wymogów formalnych nie będą poddawane ocenie merytorycznej.
4. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja rekrutacyjna. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie
decydują informacje zawarte w formularzu rekrutacyjnym na podstawie poniższych kryteriów:
Kryteria dostępu:


przedsiębiorstwa w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata3.

Kryteria dodatkowe:


przedsiębiorstwo powstało dzięki wsparciu środków innych działań/poddziałań RPO WiM 20142020 lub innych programów operacyjnych na lata 2014-2020 – 0 lub10 pkt.



przedsiębiorstwo funkcjonuje w ramach zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych
specjalizacji (ekonomia wody, żywność wysokiej jakości, drewno i meblarstwo) – 0 lub 10 pkt.



przedsiębiorstwo należy do branż średnio-wysokiej i wysokiej techniki – 0 lub 20 pkt.



ocena innowacyjności przedsiębiorstwa – od 0 do 10 pkt. (przyznawane na podstawie danych
zawartych w formularzu rekrutacyjnym).



ocena motywacji przedsiębiorcy do rozwoju i potrzeby skorzystania ze wsparcia inkubatora – od
0 do 10 pkt. (przyznawane na podstawie bezpośredniej rozmowy rekrutacyjnej).

5. Po zakończonym etapie rekrutacji zostanie sporządzony protokół z obrad Komisji wraz z listą
przedsiębiorców, które otrzymały najwyższą liczbę punktów i kwalifikujących się do wzięcia udziału
w projekcie oraz Listą rezerwową.
6. Wsparciem w pierwszej kolejności zostaną objęte przedsiębiorstwa, które w zakresie kryteriów
dodatkowych uzyskały najwyższą punktację.
7. Nie uzyskanie dodatkowych punktów przez przedsiębiorstwo, nie wyklucza podmiotu z otrzymania
wsparcia.
8. Przedsiębiorstwa które, uzyskają tę samą liczbę punktów, o ich pierwszeństwie w dostępie do wsparcia
przesądza przynależność przedsiębiorstwa do branży średnio-wysokiej i wysokiej techniki.
9. Listę przedsiębiorców zakwalifikowanych do projektu zatwierdza Koordynator projektu.
Regulamin obowiązuje od: 26.07.2022 r.
/-/ Koordynator projektu
Adrian Płączyński
Wsparcie w ramach projektu kończy się z dniem osiągnięcia przez przedsiębiorstwo inkubowane 3 lat, dlatego aby możliwe
było przeprowadzenie całego procesu inkubacji (standardowo 12 miesięcy) – przedsiębiorstwo w momencie rekrutacji nie
powinno przekraczać 24 miesięcy od momentu rejestracji.
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