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REGULAMIN UCZESTNIKA PROJEKTU  

realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Białe Ługi” w ramach projektu  
„Kreator Przedsiębiorczości”  

w Lokalnym Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Staszowie 
 
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Projekt realizowany jest przez Lokalną Grupę Działania – „ Białe Ługi” w ramach 

Lokalnego Centrum wspierania Przedsiębiorczości, ze środków programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja 

działań w zakresie współpracy z lokalną grupa działania. 

2. Zasięg terytorialny LCWP  to obszar działania Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”. 

3. Grupa docelowa: 

a) Osoby fizyczne w wieku powyżej 18 roku życia zamierzające rozpoczęcie własnej 

działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Krajowym Rejestrze 

Sądowym; 

b) Osoby fizyczne prowadzące  działalność gospodarczą; 

c) Podmioty ekonomii społecznej. 

4. Okres realizacji projektu : od 01.01.2019r. do 31.05.2020r. 

5. Niniejszy Regulamin określa kryteria rekrutacji, zasady uczestnictwa w projekcie  

i formy wsparcia doradczego. 

 

 

§ 2 DEFINICJE 

Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają; 

1. Projekt – projekt „Kreator Przedsiębiorczości”, realizowany jest przez Lokalną Grupę 
Działania „Białe Ługi”. 

2. Instytucja Pośrednicząca – Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. 
3. Biuro Projektu – biuro Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Staszowie 

– ul. Sudecka 9, 20-200 Staszów. 
4. Uczestnik Projektu – Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do Projektu, zgodnie  

z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 
5. Dokumenty rekrutacyjne – komplet dokumentów, który należy złożyć w Biurze 

Projektu w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze. 
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§ 3 CEL PROJEKTU 

Celem projektu „Kreator Przedsiębiorczości” realizowanym przez LGD jest promowanie 

lokalnej przedsiębiorczości poprzez kreowanie warunków do powstawania stabilnych 

mikroprzedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, wspieranie istniejących firm oraz 

kształtowanie postaw przedsiębiorczych.  

W Lokalnym Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ramach projektu „Kreator 

Przedsiębiorczości” LGD „Białe Ługi” zaplanowała następujące działania: 

 

1. Cykl szkoleń z zakresu podatków VAT, CIT, PIT , kodeksu i prawa pracy, ochrony 

danych, księgowości i finansów. 

2. Doradztwo prawne i  księgowo-podatkowe z zakresu prawa pracy, zakładania 

działalności, opodatkowania, księgowości, marketingu i reklamy. 

3. Wsparcie księgowe polegające na świadczeniu obsługi księgowej przez 1 rok (styczeń- 

grudzień 2019 r.) 

4. Wyjazd studyjny do partnera z zagranicy – wymiana doświadczeń. 

 

Powyższe zadania zostaną poprzedzone kampanią promocyjną, tj.   

▪ kolportaż ulotek i plakatów zamieszczonych na tablicach informacyjnych w gminach 

zrzeszonych w LGD. 

▪ Zamieszczenie informacji o możliwości wzięcia udziału w projekcie na stronie 

internetowej LGD „Białe Ługi” www.bialelugi.eu oraz na stronach internetowych 

gmin tj. Bogoria, Chmielnik, Daleszyce, Pierzchnica, Raków, Staszów, Szydłów. 

Sposób działania LCWP jest integralnie związany z potrzebami i wymaganiami lokalnego 

rynku pracy.   Wyszczególnione cele realizowane są poprzez:   

I. SZKOLENIA 

W sali konferencyjno - szkoleniowej LCWP co najmniej raz na kwartał organizowane 

będą szkolenia. 

Zaplanowano 5 szkoleń dla 20 osób każde – razem 26 godzin szkoleń:  

3 szkolenia x 4 godz. i 2 szkolenia x 7 godz. z zakresów: 

1. Kodeksu pracy – 4 godz.                          

2. Podatki: VAT, CIT, PIT – praktyka i interpretacja – 4 godz. 

3. Ochrona danych osobowych – 4 godz. 

4. Prawo pracy – 7 godz. 

5. Prawo, księgowość, finanse, zarządzanie w organizacji – 7 godz. 

 

Rekrutacja na szkolenia będzie miała charakter otwarty. Informacje o wzięciu udziału 

będą umieszczone na stronie internetowej, tablicach informacyjnych w gminach LGD.  

http://www.bialelugi.eu/
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Decydująca będzie kolejność zgłoszeń. Premiowane będą 

firmy/podmioty/organizacje, które ubiegały się o wsparcie finansowe przez LGD.  

W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób utworzona zostanie lista rezerwowa. 

Szkolenia adresowane są do nowopowstałych i istniejących firm z obszaru LGD „Białe 

Ługi” oraz organizacji pozarządowych. 

Szkolenia przeprowadzą wykwalifikowane osoby posiadające odpowiednia wiedzę  

i kwalifikacje. Podmiot, który będzie ubiegał się o przeprowadzenie szkolenia zostanie 

wytypowany w procedurze zapytania ofertowego. 

  

II. DORADZTWO 

W pomieszczeniach LCWP świadczone będą również usługi doradcze z zakresu prawa 

pracy, zakładania działalności, opodatkowania, księgowości, marketingu i reklamy – 

150 godz. 

Doradcy będą posiadać wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu zajęć  

o takiej tematyce (w przypadku instytucji wpis do RIS prowadzonego przez WUP). 

 Doradztwo prawne (90 godzin):  

3 spotkania w miesiącu x 2 godziny x 15 miesięcy. 

• prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej 

• formy prawne prowadzenia działalności 

• rodzaje umów cywilno-prawnych 

• podstawy prawa pracy 

• zakładanie działalności gospodarczej 

1. Doradztwo księgowo-podatkowe (60 godzin): 

2 spotkania w miesiącu x 2 godziny x 15 miesięcy. 

• księgowość i podatki w małej firmie i organizacji 

• formy opodatkowania działalności gospodarczej 

• zasady rozliczania dotacji i kwalifikacji kosztów 

• marketing i promocja organizacji i firmy 

Powyższe doświadczenia, wiedza i kwalifikacje będą musiały być potwierdzone 

dyplomami i rekomendacjami. 

Każdy podmiot chcący skorzystać z usług doradczych będzie musiał zgłosić 

odpowiednio wcześniej zapotrzebowanie na tematykę, którą jest zainteresowany.  

Z podmiotów zainteresowanych doradztwem utworzona będzie lista. Decydująca 

będzie kolejność zgłoszeń.   W dalszej kolejności brana będzie pod uwagę długość 

prowadzenia działalności (młodsze podmioty maja pierwszeństwo). W razie 

konieczności będzie utworzona lista oczekujących. 
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III. WSPARCIE KSIĘGOWE  

Wsparciem księgowym zostanie objęte 10 podmiotów - nieodpłatne prowadzenie 

księgowości przez 1 rok kalendarzowy, zakończone rozliczeniem roku – z możliwością 

dalszej współpracy. 

 

Z zakwalifikowanymi podmiotami zostanie podpisana umowa na  świadczenie  usług 

księgowych. 

 

IV. WYJAZD STUDYJNY 

W ramach projektu zaplanowano wyjazd studyjny dla  przedsiębiorców na 4 dni, do 

partnera  projektu na Słowację.  

Celem wyjazdu jest nawiązanie nowych kontaktów, wymiana  doświadczeń                      

i informacji oraz  podjęcie rozmów dotyczących wzajemnej współpracy,  między 

przedsiębiorcami z Polski i Słowacji. 

Udział w wyjeździe jest bezpłatny – organizator zapewnia: wyżywienie, noclegi, 

ubezpieczenie  oraz transport.  Dokładny termin wyjazdu zostanie przekazany 

uczestnikom w biurach i na stronach internetowych LGD. 

Kwalifikacja uczestników wyjazdów studyjnych na podstawie złożonego formularza 

zgłoszeniowego (do pobrania  na stronie www.bialelugi.eu – dostępnego na miesiąc 

przed planowanym wyjazdem). 

O kwalifikacji do udziału w wyjeździe  decyduje kolejność złożenia formularza. 

 

V. KORZYSTANIE Z POMIESZCZEŃ I SPRZĘTU LCWP 

Dodatkowo udostępniona będzie nieodpłatnie sala szkoleniowo-konferencyjna oraz 

sala komputerowa z dostępem do internetu i drukarki. 

Zasady korzystania z pomieszczeń i sprzętu LCWP zawarte są w Regulaminie Sali 

Komputerowej i Konferencyjno -Szkoleniowej LCWP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bialelugi.eu/
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§ 4 KRYTERIA PRZYJMOWANIA PODMIOTÓW DO LCWP  

i REKRUTACJA 

 

W ramach działalności Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości wsparcie 

otrzymają 3 grupy docelowe – opis w §1 Postanowienia ogólne. 

 

Po przeanalizowaniu formularzy zgłoszeniowych (dostępnych w biurze LCWP oraz do 

pobrania ze strony www.bialelugi.eu) na podstawie regulaminu rekrutacji, doradca 

zdecyduje o zakwalifikowaniu uczestników. Następnie odbędzie się rozmowa z doradcą  

w celu ustalenia ostatecznych uczestników inkubatora.   

W pierwszej kolejności będą rekrutowane podmioty (firmy, stowarzyszenia) 

• które działają nie dłużej niż 3 lata 

• młodzi przedsiębiorcy do 35 lat 

• w przypadku organizacji punkty będą przyznawane za ilość realizowanych projektów 

przy wsparciu funduszy z UE 

• w przypadku firm premiowane będą te, które korzystają ze wsparcia z funduszy UE. 

 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. LGD „Białe Ługi” zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian  do Regulaminu , 

związanych  ze zmianami w realizacji projektu pn. „Kreator Przedsiębiorczości”. 

2. W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Dyrektor 

Biura LGD „Białe Ługi”, kierując się przepisami prawa lub zasadami określonymi   

w projekcie. 

3. Koordynator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia 

postępowania rekrutacyjnego i kwalifikacyjnego w przypadku niewystarczającej liczby 

kandydatów.  

4.  W każdym przypadku rekrutacji lub złożenia formularza zgłoszeniowego, powstaje 

lista rezerwowa a osoby z listy rezerwowej zostają zakwalifikowane na listę 

podstawową, w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej. 

 

 

http://www.bialelugi.eu/

