
 

 
 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR II DO PROJEKTU 

 

P.P.H. Rarytas J. i R. Markowscy Sp.J., ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork 
Żuławska Lokalna Grupa Działania 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dolnego Powiśla” 
Powiat Malborski  - realizator: Powiatowy Urząd Pracy w Malborku 

Powiat Sztumski - realizator: Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu 

 

ogłaszają III nabór uczestników/uczestniczek do projektu 

  

„Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców 
powiatów malborskiego i sztumskiego” 

 

współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

realizowanego w ramach 

realizowanym w ramach Działania 05.07. Nowe mikroprzedsiębiorstwa, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

Nabór uczestników/uczestniczek prowadzony będzie w terminie od 05.10.2020 r. - 16.10.2020 r.  

  

Kryteria uczestnictwa 

  

Uczestnikiem/uczestniczką projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące kryteria: 

• jest osobą zamieszkującą powiat malborski lub sztumski; 
• jest osobą bezrobotną; 
• jest osobą w wieku 30 lat i więcej, 
• jest osobą spełniającą co najmniej jedno kryterium:  

- osoba powyżej 50 roku życia,  

- osoba długotrwale bezrobotnych, 
- osoba z niepełnosprawnościami, 
- osoba o niskich kwalifikacjach, 
- kobieta. 

 



 

 
 

Z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  
Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na 
podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do 
projektu. 

Zakres oferowanego wsparcia: 

- wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej – w wysokości stawki 
jednostkowej - 23.050 zł netto 
- wsparcie pomostowe finansowe – do 1500 zł netto miesięcznie – maksymalnie do 12 miesięcy 
- szkolenia przygotowujące do prowadzenia działalności  

 

Zasady i termin naboru 

1. Rekrutacja odbywać się będzie w dniach od od 05.10.2020 r. -16.10.2020 r.  

2. Rekrutacja prowadzona będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady 
równości płci. Partnerzy zakładają równy dostęp do projektu zarówno kobiet, jak i mężczyzn 
znajdujących się w grupie docelowej. 

3. W toku rekrutacji przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwym formularzu 
zgłoszeniowym, opatrzone datą i podpisem kandydata. 

4. Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w języku polskim -czytelnie, opatrzony datą 
i podpisem potencjalnego/nej uczestnika/czki projektu. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść 
formularza, np. usuwanie zapisów, logotypów. 

5. Każdy potencjalny uczestnik/uczestniczka zobligowany jest do zapoznania się z REGULAMIN 
REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE określającym zasady rekrutacji i realizacji wsparcia 
w projekcie. 

 

Miejsce składania dokumentów zgłoszeniowych 

Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie spełniająca kryteria uczestnictwa zobligowana 
jest złożyć dokumenty rekrutacyjne (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) w: 

- P.P.H. Rarytas J. i R. Markowscy Sp.J., ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork  
- Żuławska Lokalna Grupa Działania, Plac Wolności 22, 82-100 Nowy Dwór Gdański 
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Dolnego Powiśla", Wojska Polskiego 3, 82-440 
Dzierzgoń 
- Powiatowy Urząd Pracy w Malborku, Armii Krajowej 70, 82-200 Malbork 
- Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu, 82-440 Dzierzgoń 

 

 

 


