Inkubator Przedsiębiorczości

„STARTER WiM”

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU
Nr. 2

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji Przedsiębiorców 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 rekrutacji jest wyłonienie 40 podmiotów, które zostaną objęte wsparciem zgodnie z
Regulaminem Świadczenia Usług Inkubacji.

§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 lata. Kryterium to będzie
weryfikowane na podstawie daty rozpoczęcia działalności 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,
c. działające w branżach średnio-wysokiej i wysokiej techniki (zgodnie z klasyfikacją OECD),
d. działające w branżach inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego, tj. ekonomia
wody, żywność wysokiej jakości, drewno i meblarstwo.
3. Przedsiębiorstwo będzie mogło 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.
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 do rejestracji jest formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami, który można pobrać ze stron
internetowych Beneficjenta lub otrzymać w Biurze Projektu.
3. Dokumenty rekrutacyjne w naborze nr 04/2020, powinny zostać przesłane drogą elektroniczną na adres
adrem@adrem.elblag.pl lub złożone osobiście w Biurze Projektu od dnia 15.03.2020r. do dnia 30.03.2020 r.

Dokumenty będą przyjmowane w sposób ciągły.
5. Nabór, w powyższych terminach będzie otwarty do wyczerpania środków finansowych.
6. Na każdy rok kalendarzowy, będzie ogłoszony nowy regulamin naboru do projektu.
7. Na dokumenty rekrutacyjne, o których mowa ust. 3 składają się :
a) formularz rekrutacyjny,
b) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego
c) oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP,
d) oświadczenie o niezaleganiu w podatkach do US,
e) oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek do ZUS.
8. Ocena formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych oraz sporządzenie listy podstawowej i
rezerwowej przedsiębiorców, którzy mogą wziąć udział w projekcie oraz poinformowanie ich o
zakwalifikowaniu do projektu nastąpi do dnia 20.03.2020 r.
9. Proces rekrutacji będzie prowadzony przez powołaną Komisję rekrutacyjną. 7. Komisja rekrutacyjna
zostanie powołana przez Koordynatora projektu.
10. Beneficjent zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego naboru. Informacja o dodatkowym
naborze umieszczona zostanie na stronie internetowej Beneficjenta.
§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:
▪ złożenie wszystkich dokumentów rekrutacyjnych,
▪ złożenie formularza rekrutacyjnego na odpowiednim wzorze,
▪ złożenie formularza rekrutacyjnego w odpowiednim terminie,
▪ wypełnienie wszystkich punktów formularza rekrutacyjnego.
▪ czytelne podpisanie wszystkich oświadczeń.


załączenie dokumenty rejestracyjnego przedsiębiorstwa.

W przypadku niekompletnej dokumentacji dopuszcza się możliwość jednorazowego uzupełnienia braków
formalnych.
2. Aplikacje nie spełniające wymogów formalnych nie będą poddawane ocenie merytorycznej.

3. 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 lata.

Kryteria dodatkowe:


przedsiębiorstwo powstało dzięki wsparciu środków innych działań/poddziałań RPO WiM 2014-2020
lub innych programów operacyjnych na lata 2014-2020 – 1 pkt.



przedsiębiorstwo funkcjonuje w ramach zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji
(ekonomia wody, żywność wysokiej jakości, drewno i meblarstwo) – 1 pkt.



przedsiębiorstwo należy do branż średnio-wysokiej i wysokiej techniki – 2 pkt.



ocena innowacyjności przedsiębiorstwa – 1 pkt.

4. Po zakończonym etapie rekrutacji zostanie sporządzony protokół z obrad Komisji wraz z listą
przedsiębiorców, które otrzymały najwyższą liczbę punktów oraz Listą rezerwową.
5. Wsparciem w pierwszej kolejności zostaną objęte przedsiębiorstwa, które w zakresie kryteriów
dodatkowych uzyskały punktację.
6. Nie uzyskanie dodatkowych punktów przez przedsiębiorstwo, nie wyklucza podmiotu z otrzymania
wsparcia.
7.Przedsiębirostwa które, uzyskają tą samą liczbę punktów, o ich pierwszeństwie w dostępie do wsparcia
przesądza przynależność przedsiębiorstwa do branży średnio-wysokiej i wysokiej techniki.
8. Listę przedsiębiorców zakwalifikowanych do projektu zatwierdza Koordynator projektu.

Koordynator Projektu
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