Aneks nr 1
z dnia 03.07.2013
do
REGULAMINU PROJEKTU
z dnia 08.05.2013 r.
dot. projektu pt. „Drogowskaz na biznes 4”

§1
W zatwierdzonym regulaminie projektu z dnia 08.05.2013 dot. projektu „Drogowskaz na biznes “
ulegają zmianie:
• § 2 ust. 6 jedynie w podpunkcie dotyczącym osoby nieaktywnej zawodowo pobierającej rentę
bądź emeryturę. Zmianie podlega kryterium dochodowe.
• § 7 ust. 5 zmianie ulega zapis dotyczący zamknięcia naboru dla kategorii III
§ 2 ust. 6 Brzmienie zgodne z regulaminem projektu z dnia 08.05.2013r.
Uczestnik projektu – kandydat, który zostanie zakwalifikowany do Projektu zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie, podpisze deklarację uczestnictwa w projekcie i skorzysta
co najmniej z jednej z form wsparcia zaproponowanych w Projekcie oraz zalicza się do jednej z
poniższych kategorii:
a) Osoba bezrobotna – oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr
69, poz. 415, z późn. zm.), w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą:
• niezatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia
zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub
służbie albo innej pracy zarobkowej,
• nie uczącą się w szkole za wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w
systemie wieczorowym albo zaocznym,
• zarejestrowaną we właściwym powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
• która ukończyła 18 lat nie osiągnęła wieku emerytalnego zgodnie z obowiązującymi
aktami prawnymi w tym zakresie
b) Osoba nieaktywna zawodowo – oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, zdolną i
gotową do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie
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wymiaru czasu pracy, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii osób bezrobotnych,
która:
• nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym, lub zależnym nieruchomości rolnej o
powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha przeliczeniowy,
• jest osobą, wobec której nie orzeczono całkowitej niezdolności do pracy,
• jest osobą nie kontynuującą nauki w systemie dziennym,
• jest osobą, która nie korzysta z: urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego,
• nie jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej oraz nie jest członkiem spółdzielni
socjalnej,
• jest emerytem lub rencistą zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi w tym zakresie,
niezatrudnionym, nie wykonującym innej pracy zarobkowej, zdolnym i gotowym do
podjęcia pracy zarobkowej, w którego gospodarstwie domowym dochód na osobę w
rodzinie nie przekracza 351 zł netto lub jest osobą samotnie gospodarującą i nie osiąga
dochodów większych niż 477 zł netto.
§ 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
Uczestnik projektu – kandydat, który zostanie zakwalifikowany do Projektu zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie, podpisze deklarację uczestnictwa w projekcie i skorzysta
co najmniej z jednej z form wsparcia zaproponowanych w Projekcie oraz zalicza się do jednej z
poniższych kategorii:
a) Osoba bezrobotna – oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr
69, poz. 415, z późn. zm.), w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą:
• niezatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia
zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub
służbie albo innej pracy zarobkowej,
• nie uczącą się w szkole za wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w
systemie wieczorowym albo zaocznym,
• zarejestrowaną we właściwym powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
• która ukończyła 18 lat nie osiągnęła wieku emerytalnego zgodnie z obowiązującymi
aktami prawnymi w tym zakresie
b) Osoba nieaktywna zawodowo – oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, zdolną i
gotową do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie
wymiaru czasu pracy, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii osób bezrobotnych,
która:
• nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym, lub zależnym nieruchomości rolnej o
powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha przeliczeniowy,
• jest osobą, wobec której nie orzeczono całkowitej niezdolności do pracy,
• jest osobą nie kontynuującą nauki w systemie dziennym,
• jest osobą, która nie korzysta z: urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego,
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• nie jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej oraz nie jest członkiem spółdzielni
socjalnej,
• jest emerytem lub rencistą zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi w tym zakresie,
niezatrudnionym, nie wykonującym innej pracy zarobkowej, zdolnym i gotowym do
podjęcia pracy zarobkowej, w którego gospodarstwie domowym dochód na osobę w
rodzinie nie przekracza 456 zł netto lub jest osobą samotnie gospodarującą i nie osiąga
dochodów większych niż 542 zł netto.
§ 7 ust. 5 Brzmienie zgodne z regulaminem projektu z dnia 08.05.2013r.
Beneficjent zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia naboru po osiągnięciu wymaganych
limitów 2 krotności zgłoszeń w każdej z podkategorii wymienionych w §7 ust. 4. W momencie
osiągnięcia 2 krotności zgłoszeń w danej podkategorii Beneficjent zamieszcza informację o tym
fakcie na stronie internetowej projektu www.dnb4.atut.org.pl, w Biurze Projektu oraz Powiatowych
Ośrodkach Konsultacyjnych, jednak nabór wniosków w tej podkategorii trwa do godz. 15.00 dnia
roboczego w którym osiągnięto limit 2 krotności. W przypadku kategorii III (osoby
niepełnosprawne) nabór wniosków trwa do godz. 15.00 następnego dnia roboczego w którym
osiągnięto limit 2 krotności. Oznacza to, że wszystkie wnioski przyjęte w ramach podkategorii
podlegają ocenie na etapie rekrutacji.

§ 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie
Beneficjent zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia naboru po osiągnięciu wymaganych
limitów 2 krotności zgłoszeń w każdej z podkategorii wymienionych w §7 ust. 4. W momencie
osiągnięcia 2 krotności zgłoszeń w danej podkategorii Beneficjent zamieszcza informację o tym
fakcie na stronie internetowej projektu www.dnb4.atut.org.pl, w Biurze Projektu oraz Powiatowych
Ośrodkach Konsultacyjnych, jednak nabór wniosków w tej podkategorii trwa do godz. 15.00 dnia
roboczego w którym osiągnięto limit 2 krotności. W przypadku kategorii III (osoby
niepełnosprawne) nabór wniosków trwa przez kolejne trzy dni robocze po dniu w którym
osiągnięto limit 2 krotności. Oznacza to, że wszystkie wnioski przyjęte w ramach podkategorii
podlegają ocenie na etapie rekrutacji.
§2
Pozostałe punkty regulaminu i załączniki nie ulegają zmianie.
§3
Regulamin z dnia 03.07.2013r. wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej
projektu www.dnb4.atut.org.pl
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