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„Aktywni na rynku pracy –
wsparcie osób znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji zawodowej w 
województwie kujawsko –
pomorskim”
RPKP.08.02.02-04-197/19
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Lider projektu –
PROJECT HUB Sp. z o.o. 

Partner projektu –
Canvi S.C. A. Umińska, K. Kościukiewicz

Okres realizacji projektu:
1.02.2020 r. – 30.06.2021 r.
Wartość projektu: 1 999 854,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 699 875,90 zł
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Cel projektu:

� poprawa sytuacji na rynku pracy u min. 28% z 65 osób powyżej 29 
roku życia z województwa kujawsko-pomorskiego znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (zatrudnionych na umowach 
krótkoterminowych, pracujących w ramach umów 
cywilnoprawnych oraz ubogich pracujących) poprzez realizację 
szkoleń (dla 50 osób), studiów podyplomowych (dla 15 osób) oraz 
pośrednictwa pracy,

� utworzenie miejsc pracy dla 35 os. z ww. grup poprzez przyznanie 
dotacji.
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Grupa docelowa: 

100 osób w wieku powyżej 29 roku życia, pracujących lub 
zamieszkujących na obszarze województwa kujawsko-
pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, 
należących przynajmniej do jednej z poniższych grup:

� osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, 

� pracujących w ramach umów cywilno-prawnych

� ubogich pracujących



2020-02-20

5

� Osoba zatrudniona na umowę krótkoterminową – to osoba, posiadająca 
umowę wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, 
zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa 
nie dłużej niż 6 miesięcy, której miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 
minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego 
dzień przystąpienia do projektu. 

� Osoba pracująca w ramach umów cywilnoprawnych - to osoba, posiadająca 
zawartą umowę/y cywilnoprawną/e, których miesięczne zarobki nie 
przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do 
miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu). 

� Osoba uboga pracująca – to osoba, której zarobki nie przekraczają płacy 
minimalnej (ustalanej na podstawi przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę) lub osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym 
dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych12), przypadające na jedną 
osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg 
interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu. 

� Osoba powyżej 29 roku życia - to osoba, która ukończyła 30 r.ż. (łącznie z 
dniem 30 -tych urodzin). 



2020-02-20

6

Kryteria dostępu obligatoryjne dla wszystkich uczestników:

� przynależność do jednej z ww. grup (potwierdzona dołączoną do 
formularza rekrutacyjnego umową wraz z zaświadczeniem o 
wynagrodzeniu za miesiąc poprzedzający dzień przystąpienia do 
projektu i, w przypadku osób, których wynagrodzenie za miesiąc 
poprzedzający przystąpienie do projektu przekroczyło minimalne 
wynagrodzenie, dokumentami potwierdzającymi dochody 
gospodarstwa domowego),

� przynależność do osób pracujących lub zamieszkujących w woj. 
kujawsko-pomorskim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

� wiek powyżej 29 roku życia (od dnia 30-tych urodzin).
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Kryteria dostępu premiujące dla wszystkich uczestników:

� były uczestnik projektu z zakresu włączenia społecznego 
realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO: 
5 pkt.

� osoba zamieszkująca (w rozumieniu KC) miasta średnie, 
w tym miasta tracące funkcje społeczno - gospodarcze 
(tj. miasta średnie powyżej 20 tys. mieszkańców z 
wyłączeniem miast wojewódzkich lub mniejsze, z liczbą 
ludności pomiędzy 15-20 tys. mieszkańców będące 
stolicami powiatów, w tym miasta tracące funkcje 
społeczno - gospodarcze): 30 pkt. 
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Kryteria premiujące dla osób deklarujących udział w 
szkoleniach/studiach i pośrednictwie:
1. liczba ukończonych kursów/szkoleń/studiów w ostatnich 3 latach

� 0-1: 3 pkt.

� 2-3: 2 pkt.

� 4 i więcej: 1 pkt

2. staż pracy:

� 1-2 lata: 3 pkt.

� 3-5 lata: 2 pkt.

� powyżej 5 lat: 1 pkt.

3. kobiety: 2 pkt
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Kryteria premiujące dla uczestników ścieżki dotacyjnej:

I etap: ocena formalna formularza rekrutacyjnego i weryfikacja 
predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności 
gospodarczej (na podstawie rozmowy z doradcą zawodowym): maks. 
20 pkt.

II etap: ocena merytoryczna formularza pod kątem planowanej 
działalności gospodarczej: maks. 60 pkt. według kryteriów:

� opis działalności: maks. 15 pkt.

� zasoby: maks.10 pkt.

� kwalifikacje: maks. 10 pkt.

� wykonalność przedsięwzięcia: maks. 10 pkt.

� ocena predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej: 
maks. 15 pkt.
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W projekcie przewidziano następujące formy 
wsparcia:
1. dla uczestników deklarujących udział w 

szkoleniach/studiach i pośrednictwie pracy:

�Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem i 
wdrożeniem IPD – 3h/os.

� Szkolenie zawodowe dla 50 osób (średnio 2500,00 
zł/os.), studia podyplomowe dla 15 osób (średnio 
3500,00 zł/os.) 

�Pośrednictwo pracy –średnio 2 h/os.
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2. dla uczestników ścieżki dotacyjnej:

� Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem i wdrożeniem IPD – 3h/os.

� Wsparcie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w postaci 
doradztwa (indywidualnych konsultacji) – 4h/os.

� Wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej  w wysokości 23050,00 zł – dla 35 osób

� Wsparcie pomostowe podstawowe w postaci pomocy finansowej 
przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości 
1200,00 zł – dla 35 osób

� Wsparcie pomostowe rozszerzone w postaci pomocy finansowej przez 
kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości 1200,00 zł –
dla 35 osób 
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Działalność gospodarcza musi być prowadzona przez 
okres minimum 12 miesięcy od dnia założenia działalności 
gospodarczej.

Ze ścieżki dotacyjnej wykluczone są osoby, które w ciągu 12 miesięcy 
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu posiadały aktywny wpis 
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej(dotyczy 
także zawieszonych działalności), Krajowym Rejestrze Sądowym, były 
zarejestrowane jako przedsiębiorcy, prowadziły działalność gospodarczą 
na podstawie odrębnych przepisów.
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� Stawka jednostkowa na założenie działalności 
gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł wypłacana jest 
w kwocie netto tzn. obejmuje wyłącznie kwalifikowalną 
kwotę dofinansowania na podjęcie działalności 
gospodarczej i została pomniejszona o 
niekwalifikowalną część podatku VAT. 

� Środki w ramach wsparcia pomostowego w wysokości 
1200,00 zł wypłacane są przez Beneficjenta na zasadzie 
refundacji w ujęciu miesięcznym wyłącznie w kwotach 
netto.
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W ramach finansowego wsparcia pomostowego możliwe jest przeznaczenie 
środków na następujące cele: 

� koszty ZUS związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

� koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń 
bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą), 

� koszty eksploatacji pomieszczeń związanych z prowadzoną działalnością 
gospodarczą (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i 
wodę), 

� koszty usług księgowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

� koszty związane z ubezpieczeniem mienia związane bezpośrednio z 
prowadzoną działalnością gospodarczą, 

� koszty szkoleń i doradztwa związanych z prowadzoną działalnością 
gospodarczą. 

Wyżej wskazany katalog wydatków jest katalogiem zamkniętym. 
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Dodatkowe wsparcie towarzyszące w postaci:

� Zwrotu kosztów dojazdu na doradztwo zawodowe i IPD – w wysokości 
średnio 30,00 zł na osobę;

� Zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie zawodowe: – w wysokości średnio 
540,00 zł na osobę;

� Zwrotu kosztów dojazdu na studia podyplomowe – w wysokości średnio 
30,00 zł na osobę/ miesiąc;

� Stypendium za okres uczestnictwa w studiach podyplomowych – w 
wysokości 172,30 zł na osobę/ miesiąc;

� Stypendium szkoleniowego – w wysokości 6,89 zł za godzinę szkolenia;

� Ubezpieczenia NNW uczestników szkoleń i studiów;

� Zwrotu kosztów dojazdu na doradztwo z zakresu podjęcia i prowadzenia 
działalności gospodarczej – w wysokości średnio 30,00 zł na osobę.
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Efektywność realizowanego wsparcia:

� Projekt zakłada, że 28 % Uczestników poprzez udział w zaplanowanych w 
ramach projektu formach wsparcia tj. doradztwo zawodowe, 
szkolenie/studia podyplomowe pośrednictwo pracy poprawi swoją 
sytuację na rynku pracy. 

� Poprzez poprawę sytuacji na rynku pracy rozumie się:

� przejście z niepewnego do stabilnego zatrudnienia lub

� przejście z niepełnego do pełnego zatrudnienia lub

� zmiana pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji lub 
umiejętności lub kwalifikacji lub

� awans w dotychczasowej pracy lub

� zmiana pracy na wyżej wynagradzaną
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Kontakt: 

Biuro projektu: ul. Piernikarska 4/6, 87-100 Toruń

www.projecthub.pl (zakładka: PROJEKTY)

www.canvi.pl

tel. 537-676-568

E-mail: uminska@projecthub.pl

Osoby do kontaktu: 

Małgorzata Gołębiewska

Agnieszka Umińska

Karolina Kościukiewicz


