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ANEKS NR 1 z dnia 24.10.2017 r. 

 

DO REGULAMINU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU  
 

„Własna firma – nowe możliwości” 
nr projektu WND-RPSL.07.03.01-24-0736/16 

 
Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 
Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych  

– ZIT Subregion Centralny 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

przyjętego w dniu 29.09.2017 r. 
 

 
§ 1 

Następujące zapisy Regulaminu rekrutacji uczestników projektu ulegają zmianie: 
 

 
§ 3 ust. 1 pkt b) – zapis przed zmianą: 
 

Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości: 
Dotacje na działalność gospodarczą w wysokości maksymalnie 24.114,48 zł brutto dla 18 UP (12 
K, 6 M), pozwalające na pokrycie kosztów związanych z otwarciem działalności gospodarczej np. 
zakupu maszyn, oprogramowania, sprzętu, umeblowania etc. Wsparcie realizuje BENEFICJENT. 
Planowany termin udzielania przedmiotowej formy wsparcia: grudzień 2018 r. - styczeń 2019 r. 

 
 
§ 3 ust. 1 pkt b) – zapis po zmianie: 
 

Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości: 
Dotacje na działalność gospodarczą w wysokości maksymalnie 24.114,48 zł brutto dla 18 UP (12 
K, 6 M), pozwalające na pokrycie kosztów związanych z otwarciem działalności gospodarczej np. 
zakupu maszyn, oprogramowania, sprzętu, umeblowania etc. Wsparcie realizuje BENEFICJENT. 
Planowany termin udzielania przedmiotowej formy wsparcia: grudzień 2017 r. - styczeń 2018 r. 

 
 
§ 7 ust. 5  – zapis przed zmianą: 
 
5. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie składają dokumenty rekrutacyjne zgodnie z definicją 
skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez Kandydata/tkę wskazaną w § 1 ust. 3 niniejszego 
Regulaminu.  
 
§ 7 ust. 5  – zapis po zmianie: 
 
5. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie składają dokumenty rekrutacyjne zgodnie z definicją 
skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez Kandydata/tkę wskazaną w § 1 ust. 23 niniejszego 
Regulaminu.  
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§ 4 ust. 1  – zapis przed zmianą: 

 
Podstawowe kryteria uczestnictwa w projekcie 

 
1. Uczestnikami projektu będzie 18 osób (w tym 12 kobiet i 6 mężczyzn) zamieszkałych (w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego) na terenach rewitalizowanych miasta Tychy (tj. Osiedla A, H, Ł, N, O lub Osada 
Czułów), które spełniają łącznie następujące kryteria: 

 są to osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,  
 w wieku powyżej 30 roku życia (liczone od dnia 30 urodzin),                      
 należące do co najmniej jednej z poniższych , znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na 

rynku pracy grup: 
 kobiety (szczególnie te powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka),  
 osoby długotrwale bezrobotne,  
 osoby o niskich kwalifikacjach,  
 osoby  z niepełnosprawnością,  
 osoby powyżej  50 roku życia, 
 osoby z wykształceniem co najmniej  podstawowym. 

 
§ 4 ust. 1  – zapis po zmianie: 

 
Podstawowe kryteria uczestnictwa w projekcie 

 
1. Uczestnikami projektu będzie 18 osób (w tym 12 kobiet i 6 mężczyzn) zamieszkałych (w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego) na terenach rewitalizowanych miasta Tychy (tj. Osiedla A, H, Ł, N, O lub Osada 
Czułów), które spełniają łącznie następujące kryteria: 

 są to osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,  
 w wieku powyżej 30 roku życia (liczone od dnia 30 urodzin), 
 osoby z wykształceniem co najmniej  podstawowym, 
 należące do co najmniej jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na 

rynku pracy grup: 
 kobiety (szczególnie te powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka),  
 osoby długotrwale bezrobotne,  
 osoby o niskich kwalifikacjach,  
 osoby  z niepełnosprawnością,  
 osoby powyżej 50 roku życia. 

 
§ 2 

Postanowienia końcowe 
 

1. Aneks sporządzono w Tychach, w jednym egzemplarzu. 
2. Aneks obowiązuje od dnia podpisania przez Grupę sterującą. 

 
Tychy, dn. 24.10.2017 r. 
 
 
 
 
 

………………………………………………….…  
       (podpisy Grupy Sterującej)  


