REGULAMIN PROJEKTU WSPÓŁPRACY
pn. „Kreator Przedsiębiorczości”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”, 29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 23, jako
Partner wiodący w partnerstwie z :
Lokalną Grupą Działania "Białe Ługi" 26-021 Daleszyce, Trzemosna 27;
Lokalną Grupą Działania "Dorzecze Bobrzy" 26-085 Miedziana Góra, Kostomłoty II, ul. Kościelna
2a;
Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania ”Krzemienny Krąg” 27-423 Bałtów 55;
Lokalną Grupą Działania „Nad Czarną i Pilicą”, 26-230 Radoszyce, Żeromskiego 28;
Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” 26-004 Bieliny, ul. Partyzantów 3;
Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” 27-220 Mirzec, Mirzec Stary 9;
Stowarzyszenie „Dolina Noteci” 64-800 Chodzież, ul. Henryka Sienkiewicza 2;
Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” 96-200 Rawa Mazowiecka, Stara
Rosocha 1;
Lokalną Grupą Działania Ponidzie, 28-400 Pińczów, Słabska 13;
Lokalną Grupą Działania „Perły Czarnej Nidy”, 26-026 Morawica, Spacerowa 7;
Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej, 27-670 Łoniów, Łoniów 56;
Lokalną Grupą Działania „ Zielony Wierzchołek Śląska” 42-100 Kłobuck, ul. Stanisława Staszica 12;
„Lokalną Grupą Działania – Dorzecze Wisły”, 28-230 Połaniec, Ruszczańska 27;
Lokalną Grupą Działania – Owocowy Szlak, 24-300 Opole Lubelskie, ul. Lubelska 4;
Liderem Zielonej Wielkopolski 63-000 Środa Wielkopolska, ul. Karola Libelta 2;
Lokalną Grupą Działania „Perły Ponidzia” 28-530 Skalbmierz, ul. Szkolna 3;
LGD „Korona Sądecka” 33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2;
„Lokalną Grupą Działania Powiatu Opatowskiego” 27-500 Opatów,
ul. Bronisława Ostrowskiego ps. Cichy 1;
Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 26-025 Łagów, Rynek 26;
Lokalną Grupa Działania Partnerstwo Bachureń Renčišov č. 11, 082 63 Jarovnice
realizują Projekt współpracy międzynarodowej pn. „Kreator Przedsiębiorczości”
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§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Projekt realizowany jest w ramach 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 grupą działania.

2. Zasięg terytorialny Projektu – obszary działania Partnerskich LGD.
3. Okres realizacji projektu: od 10.07.2018r. do 31.05.2020r.
4. Niniejszy Regulamin określa kryteria rekrutacji i zasady uczestnictwa w projekcie.

§ 2 DEFINICJE
Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Projekt – projekt „Kreator Przedsiębiorczości ”, realizowany przez Lokalną Grupę Działania
„Region Włoszczowski” jako Partner wiodący wraz z Partnerami Projektu wymienionymi w § 1
niniejszego Regulaminu.
Instytucja Pośrednicząca - Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.
Beneficjent – Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” Partner wiodący.
Partner Projektu – Lokalne Grupy Działania wymienione w paragrafie 1 niniejszego Regulaminu.
Biuro Projektu – siedziba Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” ul. Wiśniowa 23,
29-100 Włoszczowa.
Biura Projektu Partnerskich LGD – siedziby Partnerskich LGD.
Uczestnik projektu – Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do Projektu, zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie.
Dokumenty rekrutacyjne – komplet dokumentów, który należy złożyć w Biurach Projektu
Partnerskich LGD , w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.

§ 3 CEL PROJEKTU
Celem projektu współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości” realizowanym przez Partnerskie LGD
jest promowanie lokalnej przedsiębiorczości, poprzez kreowanie warunków do powstawania
stabilnych mikroprzedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, wspieranie istniejących firm
oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży.
Partnerskie LGD w ramach projektu współpracy pn. „Kreator przedsiębiorczości” przewidują do
realizacji następujące zadania:
Laboratorium Przedsiębiorczości, w ramach którego zaplanowano 2 panele:
1. Junior Biznes, składający się z następujących działań:
- opracowanie przez zgłaszające się grupy Pomysłu na Biznes;
- konkurs wiedzy z przedsiębiorczości;
- obóz szkoleniowo-wypoczynkowy nad morzem dla zwycięskich grup;
- szkolenie dla nauczycieli z prowadzenia gier strategicznych;
- warsztaty dla dzieci z gier strategicznych;
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- wyjazd najlepszych uczestników gier strategicznych do partnera na Słowację.
2. Lider Biznes, składający się z następujących działań:
- warsztaty z przedsiębiorczości, zakończone konkursem;
- obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla wygranych - Akademia Lidera Biznesu.

Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, w ramach którego zaplanowano następujące
działania:
1. Szkolenia, doradztwo indywidualne oraz wyjazd studyjny dla osób planujących założenie własnej
działalności gospodarczej.
2. Doradztwo prawne i księgowe dla organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność
gospodarczą, odpłatną działalność pożytku publicznego lub działają w zakresie szeroko
rozumianego rozwoju lokalnego, którego elementem jest rozwój gospodarczy obszaru , osób
prowadzących własną działalność gospodarczą oraz dla osób planujących założenie własnej
działalności gospodarczej ; usługi księgowe dla organizacji pozarządowych oraz dla osób
prowadzących własną działalność gospodarczą .
3. Wyjazd studyjny dla PES oraz przedsiębiorców oraz wyjazd studyjny dla przedsiębiorców do
partnera na Słowację.
§ 4 LABORATORIUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Junior Biznes
1. Panel Junior Biznes skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz wygaszanych
gimnazjów, mających swoją siedzibę na terenie działania Lokalnej Grupy Działania „Region
Włoszczowski”
2. Działania Junior Biznes zostaną poprzedzone spotkaniem informacyjnym z dyrektorami szkół , na
którym zostaną przedstawione założenia tej części projektu.
3. W wyznaczonym terminie do biura LGD „Region Włoszczowski” będzie można złożyć osobiście
lub poprzez pocztę Formularz zgłoszeniowy grupy (w skład której wejdzie 5 uczniów) podpisany
przez dyrektora szkoły, wraz z wymaganymi, wymienionymi poniżej załącznikami:
- karty uczestników projektu (załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego) z dołączoną
deklaracją uczestnictwa oraz oświadczeniami ( dla każdego ucznia wchodzącego w skład grupy),
podpisane przez jednego z rodziców lub opiekuna prawnego ucznia, który wchodzi w skład
zgłoszonej grupy;
- Pomysł na biznes (załącznik nr 2 do Formularza zgłoszeniowego);
4. Każda ze szkół może zgłosić do projektu max 2 grupy składające się z 5-ciu uczniów.
5. Dyrektor szkoły wyznaczy nauczyciela, który będzie opiekunem grupy.
6. Kryterium rekrutacji to kolejność zgłoszeń. Do projektu zostanie zakwalifikowanych max 20 grup,
zostanie stworzona lista rezerwowa.
7. O wynikach kwalifikacji do konkursu a zarazem projektu zostaną poinformowani telefonicznie
opiekunowie grup.
8. Pracownicy LGD dokonają oceny złożonych Pomysłów na biznes przez zakwalifikowane grupy.
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9. Za odpowiedz na każde pytanie można otrzymać od 0 do 5 pkt. – oceniany będzie pomysł,
kreatywność, łącznie można uzyskać 40 punktów .
10. Zostanie przeprowadzony konkurs ”ABC ekonomii” o terminie którego zakwalifikowane grupy
zostaną poinformowane telefonicznie na numer opiekuna (Regulamin Konkursu jest załącznikiem
nr 1 do niniejszego Regulaminu).
11. Nagrodą dla 4 zwycięskich grup jest 10 dniowy wakacyjny obóz szkoleniowo-wypoczynkowy nad
Morzem Bałtyckim.
12. We wrześniu odbędzie się bezpłatne szkolenie - dla nauczycieli zakwalifikowanych szkół - z gier
strategicznych, poprzedzone złożeniem przez dyrektorów szkół, Formularza zgłoszeniowego z
dołączoną deklaracją uczestnictwa oraz oświadczeniami chętnych nauczycieli – liczy się kolejność
zgłoszeń.
13. W przypadku braku chętnych istnieje możliwość zgłoszenia dwóch nauczycieli z zakwalifikowanej
szkoły.
14. Każda ze szkół, której nauczyciel weźmie udział w szkoleniu otrzyma za darmo na okres 2 lat grę
strategiczną do wykorzystania w szkole, zarówno przez uczestników projektu jak i pozostałych
uczniów.
15. Uczniowie indywidualnie, pod nadzorem przeszkolonych opiekunów w okresie październiklistopad 2018r., będą prowadzić w szkołach grę, która jest aplikacją internetową, stymulującą
realia współczesnego rynku w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa. Rozgrywki mają miejsce w
świecie wirtualnym i odzwierciedlają podstawowe reguły i zależności obowiązujące w biznesie.
Celem gry jest uzyskanie najlepszego wyniku.
16. Planowany termin zakończenia gry wśród uczniów to koniec listopada 2018r.
17. Opiekunowie ze wszystkich szkół, biorących udział w rywalizacji, przekażą do biura LGD wyniki
rywalizacji w poszczególnych szkołach.
18. Zostanie wybrana grupa najlepszych 40 uczniów, którzy wezmą udział w warsztatach z
planszowych gier strategicznych.
19. W ramach projektu odbędą się 2 sześciogodzinne warsztaty, w każdym weźmie udział 20
uczniów.
20. Prowadzący, wśród uczniów biorących udział w warsztatach z gier strategicznych wybierze 15
uczestników, którzy uzyskali najlepszy wynik. Uczniowie Ci w nagrodę wyjadą na 7 dni do
Partnera na Słowację.

Lider Biznes
1. Panel Lider Biznes skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat, zamieszkującej na
obszarze Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski”.
2. Informacja o możliwości wzięcia udziału w projekcie zostanie zamieszczona na stronie
internetowej LGD „Region Włoszczowski” www. lgd-region-wloszczowa.pl oraz profilu na
Facebooku.
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3. W wyznaczonym terminie, do biura LGD „Region Włoszczowski” będzie można złożyć osobiście
lub poprzez pocztę, Formularz zgłoszeniowy z dołączoną deklaracją uczestnictwa oraz
oświadczeniami, podpisanymi przez pełnoletniego ucznia, jednego z rodziców bądź opiekuna
prawnego ucznia(dotyczy niepełnoletnich uczniów).
4. Kryterium rekrutacji to kolejność zgłoszeń, do projektu zostanie zakwalifikowanych max 30 osób,
zostanie stworzona lista rezerwowa.
5. O wynikach rekrutacji wybrani uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.
6. Wszyscy zakwalifikowani uczestnicy wezmą udział w zajęciach typu warsztatowego z
przedsiębiorczości (łącznie 4 warsztaty po 6 godziny, przeprowadzone w dwóch grupach 15
osobowych – 2 warsztaty dla każdej grupy).
7. Zajęcia będą miały formę warsztatową, poświęconą przedsiębiorczości i odpowiedzialności
przedsiębiorców wobec otaczającego ich świata.
8. O miejscu i terminie zajęć uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie, planowane terminy
warsztatów to marzec-maj 2019r.
9. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu uczestników na warsztaty.
10. W maju lub czerwcu 2019r. wśród wszystkich uczestników zostanie przeprowadzony konkurs
„ABC przedsiębiorczości”. (Regulamin Konkursu jest załącznikiem nr 1 do niniejszego
Regulaminu).
11. Wyniki rywalizacji zostaną ogłoszone na Gali Laboratorium, wszyscy uczestnicy dostaną
upominki a 20 osób, w nagrodę wyjedzie na 10 dniowy obóz szkoleniowo-wypoczynkowy nad
Morzem Bałtyckim - Akademia Lidera Biznesu.

§ 5 LOKALNE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W ramach działalności Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości wsparcie otrzymają 3
grupy:
- 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;
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
- podmioty ekonomii społecznej.
W ramach funkcjonowania Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, zaplanowano
następujące działania:
1. Szkolenia, doradztwo indywidualne oraz wyjazd studyjny dla osób planujących założenie własnej
działalności gospodarczej , zamieszkujących na terenie działania LGD „Region Włoszczowski”.
2. Doradztwo prawne i księgowe dla organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność
gospodarczą, odpłatną działalność pożytku publicznego lub działają w zakresie szeroko
rozumianego rozwoju lokalnego, którego elementem jest rozwój gospodarczy obszaru, osób
prowadzących własną działalność gospodarczą oraz dla osób planujących założenie własnej
działalności gospodarczej ; usługi księgowe dla organizacji pozarządowych oraz dla osób
prowadzących własną działalność gospodarczą , których siedziby znajdują się na obszarze
działania LGD „Region Włoszczowski”.
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3. Wyjazd studyjny dla PES oraz przedsiębiorców oraz wyjazd studyjny dla przedsiębiorców do
partnera na Słowację.
Szkolenia, doradztwo indywidualne oraz wyjazd studyjny dla osób planujących założenie własnej
działalności gospodarczej

1. Rekrutacja na podstawie formularza zgłoszeniowego ( dostępnego w biurze oraz do pobrania ze
strony www.lgd-region-wloszczowa.pl), zawierającego swój uproszczony pomysł na biznes.
2. O kwalifikacji będzie decydować ocena złożonego z formularzem biznesplanu, później kolejność
zgłoszeń.
3. Za każdy punkt zawarty w biznesplanie - część II- opis planowanego przedsięwzięcia, można
otrzymać od 0 do 5 pkt. – oceniany będzie pomysł, kreatywność, kompletność przedstawionego
przedsięwzięcia, łącznie można uzyskać 35 punktów.
4. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 15 osób, powyżej 18 roku życia, które planują założenie
własnej działalności gospodarczej, informacja o kwalifikacji do projektu zostanie przekazana
zainteresowanym telefonicznie.
5. Szkolenie z zakresu prowadzenia firmy i przygotowania biznesplanu dla 15 zakwalifikowanych
osób - obejmuje 60 godzin szkolenia – 8 szkoleń po 7,5 godziny .
Program szkolenia:
- prawne aspekty prowadzenia działalności – 15 godzin;
- księgowość i podatki w małej i średniej firmie -15 godzin;
- ochrona danych osobowych - obowiązki przedsiębiorcy -7,5 godzin;
- kadry i płace w małych i średnich przedsiębiorstwach – 7,5 godzin;
- promocja firmy – 7,5 godzin;
- warsztaty pisania biznesplanu – 7,5 godzin;
6. Uczestnicy otrzymają materiały piśmiennicze: długopis, teczka, notes oraz obiad dwudaniowy
zaplanowany na 8 dni szkolenia.
7. Uczestnicy na zakończenie szkolenia otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu.
8. Doradztwo indywidualne – 5 godzin na każdego uczestnika, tematyka doradztwa ustalana
indywidualnie z każdym uczestnikiem w miarę potrzeb i oczekiwań.
9. 3 dniowa wizyta studyjna dla 15 uczestników, na teren Partnerskiego LGD „Owocowy Szlak” w
Opolu Lubelskim planowana jest w I półroczu roku 2019. Będzie miała na celu zapoznanie się
uczestników z działalnościami gospodarczymi na terenie obszaru działania LGD „Owocowy Szlak”
oraz produktami turystycznymi obszaru.
10. Udział w wyjeździe jest bezpłatny – organizator zapewnia: wyżywienie, noclegi, ubezpieczenie
oraz transport. Dokładny termin wyjazdu zostanie przekazany uczestnikom później.
11. Uczestnicy będą mieli również możliwość skorzystania z nieodpłatnego doradztwa prawnego
lub księgowego – świadczonego w LCWP.
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Doradztwo prawne i księgowe dla organizacji pozarządowych, osób prowadzących własną działalność
gospodarczą oraz dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej ; usługi księgowe
dla organizacji pozarządowych oraz dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą .
1. Podmiotami uprawnionymi do udziału w projekcie są przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe,
które prowadzą działalność gospodarczą, odpłatną działalność pożytku publicznego lub działają w
zakresie szeroko rozumianego rozwoju lokalnego, którego elementem jest rozwój gospodarczy
obszaru, które swoją siedzibę mają na obszarze działania LGD „Region Włoszczowski”
2. Rekrutacja na podstawie formularza zgłoszeniowego ( dostępnego w biurze oraz do pobrania ze
strony www.lgd-region-wloszczowa.pl) liczy się kolejność zgłoszeń.
3. Do projektu zakwalifikowanych zostanie max 25 podmiotów, które złożą wymagany formularz.
4. O kwalifikacji do projektu, wybrane podmioty zostaną powiadomione telefonicznie na podany
numer telefonu.
5. Bezpłatne wsparcie dla przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych prowadzone będzie w
zakresie:
- doradztwa prawnego;
- doradztwa księgowego;
- pełnych usług księgowych.
6. Z zakwalifikowanymi podmiotami zostanie podpisana umowa na świadczenie usług księgowych,
na cały okres trwania projektu .
7. Bezpłatne wsparcie dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej
prowadzone będzie poprzez doradztwo prawne i księgowe.
8. Wsparciem objęte będą osoby wcześniej zakwalifikowane do projektu, które wzięły udział w
szkoleniach jak również inne zainteresowane osoby, które planują założenie własnej działalności
gospodarczej.
9. Doradztwo prawne i księgowe dla osób fizycznych, przedsiębiorców oraz organizacji
pozarządowych, prowadzone będzie dla wszystkich zainteresowanych, po wcześniejszym
ustaleniu terminu doradztwa z LCWP.
10. Weryfikacji udzielonego doradztwa oraz usług będzie dokonywana będzie na podstawie
indywidualnych kart doradztwa lub kart świadczenia usług.
11. 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.
12. Udział w wyjeździe jest bezpłatny – organizator zapewnia: wyżywienie, noclegi, ubezpieczenie
oraz transport. Dokładny termin wyjazdu zostanie przekazany uczestnikom później.
13. W ramach projektu zaplanowano wyjazd studyjny dla członków organizacji pozarządowych i
przedsiębiorców w okolice Zakopanego, którego celem jest nawiązanie nowych kontaktów
zarówno biznesowych jak i wymiany doświadczeń między członkami organizacji z tamtego
terenu.
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14. Udział w wyjeździe jest bezpłatny – organizator zapewnia: wyżywienie, noclegi, ubezpieczenie
oraz transport. Dokładny termin wyjazdu zostanie przekazany uczestnikom później.
15. Kwalifikacja uczestników wyjazdów studyjnych na podstawie złożonego formularza
zgłoszeniowego (do pobrania na stronie www.lgd-region-wloszczowa.pl – dostępnego na
miesiąc przed planowanym wyjazdem)).
16. O kwalifikacji do udziału w wyjeździe decyduje kolejność złożenia formularza.

§ 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. LGD „Region Włoszczowski” 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
„Region Włoszczowski”, 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.

Organizator
LGD „Region Włoszczowski”
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