
W Regulaminie uczestnictwa w Projekcie „Gdyński Kupiec wprowadza się następujące 
zmiany: 

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie  
      „ 1. Bieżąca edycja Projektu będzie realizowana w terminie – od 10 marca 2014r. do      
      13 czerwca 2014r.”. 
2. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie  
     „1. I Etap rekrutacji obejmuje dwie części: 

            1)  część I obejmuje:  
   a) Zgłoszenia formularzy w okresie od 10.03.2014 r. do 30.04.2014 r. 

b) Ocenę formalną i merytoryczną formularzy. 
c) Sporządzenie listy uczestników zakwalifikowanych do II części     
rekrutacji w terminie do 07.05.2014 r. 

      2) część II obejmuje:  
   a) Test i rozmowę z doradcami w terminie od 08.05.2014 r. do 14.05.2014 r. 

b) Sporządzenie listy uczestników zakwalifikowanych do II etapu w terminie 
do 15.05.2014r. 

3. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie 
„2. II etap obejmuje wsparcie szkoleniowe z zakresu przedsiębiorczości w okresie od 
16.05.2014r. do 23.05.2014r.”.  

4. § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie  
„3. III Etap to złożenie pomysłów na biznes (biznesplanów) w terminie do 
06.06.2014r. i ich prezentacja według przygotowanej listy: od 09.06.2014r. do 
13.06.2014 r. 

5. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie  
„1. Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 10 marca do 13 czerwca 2014 r. 
zgodnie z warunkami podanymi w niniejszym Regulaminie”.  

6. § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie  
„2. Warunkiem przystąpienia do Projektu będzie złożenie formularza zgłoszeniowego 
wraz z załącznikami w określonym terminie. Formularze zgłoszeniowe – Załącznik nr 
1 do niniejszego Regulaminu wraz z dodatkowymi dokumentami można składać 
osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Gdyni, Gdyńskim Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 24, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 
16.00, w terminie od 10 marca 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.”. 

7. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie 
„1. Podstawowe wsparcie szkoleniowe przeprowadzone w okresie od 15 maja 2014r. 
do 23 maja 2014r. będzie obejmowało następujące zagadnienia: 
1) prezentację - oferta Zespołu Miejskich Hal Targowych,   
2) jak założyć własną działalność gospodarczą (3 h), 
3) biznes plan (16h), 
4) marketing w firmie (8h), 
5) profesjonalna obsługa klienta (8h), 
6) podstawy prowadzenia księgowości (6h), 
7) szkolenie dotyczące ubezpieczeń społecznych (3h), 
8) szkolenie dotyczące podatków (3h), 



źródła finansowania działalności gospodarczej (2h) - w tym środki Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gdyni i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych”. 

8. § 7 ust.  2 otrzymuje brzmienie 
 „2. Czas trwania szkoleń obejmuje 9 dni ”. 

9. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie  
„1. Kolejnym etapem będzie złożenie gotowych biznesplanów i ich prezentacja                
w okresie od 23 maja do 13 czerwca 2014r.”. 

 


