
                                                                                                      

                                                             

                                                                                                           

Regulamin uczestnictwa w II edycji Projektu „Gdy ński Kupiec" w Zespole Miejskich Hal Targowych 
 

Rozdział 1 
 Organizacja oraz zasady uczestnictwa 

 
§ 1  

II edycja Projektu "Gdyński Kupiec", zwanego dalej Projektem  organizowana jest z inicjatywy Prezydenta 
Miasta Gdyni przez Gminę Miasta Gdyni - Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (dalej zwanego 
Organizatorem ) i służy jako instrument zachęcający do tworzenia mikroprzedsiębiorstw w Zespole Miejskich 
Hal Targowych poprzez udzielenie wsparcia merytorycznego i finansowego osobom nieaktywnym 
zawodowo.   

 
§ 2   

1. Projekt kierowany jest do osób fizycznych, które zamierzają rozpocząć własną działalność  
gospodarczą i obejmuje wsparcie doradczo-szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności  
oraz w momencie zakładania firmy. 

 
2. Uczestnikiem Projektu może być osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki: 
 

1) na stałe lub tymczasowo zamieszkuje na terenie województwa pomorskiego; 
2) jest osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo lub osobą niepełnosprawną niepracującą; 
3) zamierza rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą – w oparciu o wpis do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na terenie gminy Gdynia, w pawilonie Zespołu 
Miejskich Hal Targowych w branży przemysłowo- handlowo - usługowej, drobnych wytwórców 
(rękodzieło, kolekcjonerstwo ), producentów: 

4) nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy 
poprzedzających przystąpienie do Projektu; 

5) planowana działalność nie b ędzie  kontynuacją działalności po członku najbliższej rodziny 
(rodzicach, współmałżonku, rodzeństwie, itp.); 

6) dostarczy kompletne dokumenty rekrutacyjne w terminie rekrutacji. 
 

Rozdział 2 
Czas trwania i harmonogram Projektu  

 
§ 3 

1. Bieżąca edycja Projektu będzie realizowana w terminie - od 2 marca 2015 roku do 2 kwietnia 2015 roku. 
2. Projekt zrealizowany będzie w 3 etapach. 

 
 

§ 4 
1. I Etap rekrutacji obejmuje: 

1) Zgłoszenie formularzy w okresie od 2 marca 2015 roku do 2 kwietnia 2015 roku. 
2) Ocena formalna i merytoryczna formularza zgłoszeniowego w terminie trzech dni od daty złożenia.   
3) Test i rozmowa z doradcami w okresie trzech dni od daty zakwalifikowania. 
4) Kwalifikacja do II Etapu projektu na podstawie testu psychologicznego oraz rozmowy z doradcami   

  zawodowymi.  



                                                                                                      

                                                             

Na stronie internetowej www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl na bieżąco będą podawane listy osób 
zakwalifikowanych do kolejnych etapów Projektu. 

2. II Etap obejmuje wsparcie szkoleniowe z zakresu prz edsiębiorczo ści w okresie od 07.04.2015 r. 
do 13.04.2015 r. 

3. III Etap to zło żenie pomysłów na biznes (biznesplanów) w terminie d o 24.04.2015 r. i ich 
prezentacja według przygotowanej listy od 27.04.201 5 r. do 28.04.2015 r. 

 
Rozdział 3 

Etapy realizacji Projektu oraz rekrutacja 
 

§ 5  
1. Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 2 marca 2015 roku do 2 kwietnia 2015 roku zgodnie  

z warunkami podanymi w niniejszym Regulaminie.  
 
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 pi ątku, w godzinach  8.00 - 16.00, w terminie od  
2 marca 2015 r. do 2 kwietnia 2015 r. lub przesłać na adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Polityki 
Gospodarczej i Nadzoru Właścicielskiego, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 10 
Lutego 24, 81-364 Gdynia z dopiskiem: Zgłoszenie do II edycji Projektu "Gdy ński Kupiec".  
O terminie przyjęcia decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Gdyni. 

 
3. Nie będą rozpatrywane formularze zgłoszeniowe, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru.  
 
4. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami wymienionymi w § 5 ust 5 dostępny będzie  

w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, Wydziale Polityki Gospodarczej i Nadzoru Właścicielskiego, Gdyńskim 
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz na stronie www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl . 

 
5. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie do wypełnionego formularza zgłoszeniowego muszą 

dołączyć następujące załączniki: 
     

1) Oświadczenie o: 
a)    nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy    
      poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu; 
b) zapoznaniu się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie; 
c) prawdziwości danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do Projektu; 
d) niekaralności za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  

Kodeks karny oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności  
do czynności prawnych; 

e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 
f) korzystaniu / nie korzystaniu ze środków publicznych dotyczących pomocy de minimis. 

2) Kserokopię orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub Powiatowego Zespołu ds. orzekania  
o  niepełnosprawności – dotyczy osób niepełnosprawnych. 

6. Formularze zgłoszeniowe, które nie przeszły oceny formalnej na podstawie karty oceny formalnej - 
Załącznik nr 2, zostają odrzucone. 

  



                                                                                                      

                                                             

7. Formularz zgłoszeniowy, który przeszedł pozytywnie ocenę formalną podlega ocenie merytorycznej. 
Oceny merytorycznej dokonują w pierwszej kolejności doradcy zawodowi,  
a następnie trener przedsiębiorczości na podstawie karty oceny merytorycznej - Załącznik nr 3. 

   
8. Doradcy zawodowi oceniają formularz zgłoszeniowy w części A i B. Do oceny formularza dokonywanej 

przez trenera przedsiębiorczości (część C) przechodzą formularze, które uzyskają łącznie minimalną 
liczbę 15 na 26 punktów z części A i B.  

 
9. Do dalszego etapu będą zapraszane tylko te osoby, które w następujących punktach oceny formularza 

zgłoszeniowego dokonywanej przez trenera przedsiębiorczości uzyskają przynajmniej: 
1) z części C – 15 z 23 punktów, 
2) łącznie uzyskają minimum 30 punktów łącznie z części A, B i C. 

 
10. Osoby niepełnosprawne otrzymają dodatkowo 5 punktów. 
 

 
§ 6 

1. Uczestnicy projektu biorą udział w teście i rozmowie z doradcami zawodowymi.  
 
2. Test psychologiczny NEO-FFI służy do diagnozy cech osobowości, określa cechy istotne  

z punktu widzenia umiejętności kierowania. 
 
3. Czas na przeprowadzenie testu to 0,5 h na osobę. 
 
4. Czas rozmowy z doradcami zawodowymi to 1 h na osobę i będzie oceniana na podstawie  

karty oceny merytorycznej ze skalą punktową - Załącznik nr 4. 
 
5. Wynik testu psychologicznego oraz rozmowa z doradcami zawodowymi podlega ocenie.  

 
§ 7 

1. II Etap projektu  obejmuje wsparcie szkoleniowe przeprowadzone w okresie od 7 kwietnia 2015r. do        
13 kwietnia 2015 r. z następujących zagadnień: 

 
1) oferta Zespołu Miejskich Hal Targowych,   
2) zasady zakładania działalności gospodarczej, w tym:  

a. formy opodatkowania działalności gospodarczej 
b. ZUS w firmie 
c. źródła finansowania działalności gospodarczej w tym środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
3) biznes plan (4h), 
4) marketing i wizualna identyfikacja firmy (4h), 
5) marketing w mediach społecznościowych ( 4h) 
6) profesjonalna obsługa klienta (7h), 
7) jak stworzyć sklep, który pokochają klienci ( 4h)  
8) podstawy prowadzenia księgowości (4h) 

 
2. Czas trwania szkoleń  obejmuje 5 dni. 
 



                                                                                                      

                                                             

3. Warunkiem zakwalifikowania się do dalszego etapu Projektu jest uczestnictwo w cyklu szkoleń. 
Wszystkie szkolenia będą odbywać się w siedzibie Organizatora. 

 
4. Uczestnik Projektu może opuścić maksymalnie 20% czasu szkoleniowego podczas trwania całego bloku 

szkoleniowego.  
 
5. Każdy z uczestników projektu otrzyma materiały szkoleniowe oraz certyfikat o odbytych szkoleniach. 

 
 

§ 8 
1. Kolejnym etapem będzie złożenie gotowych biznesplanów i ich prezentacja w okresie od 14 kwietnia 

2015 roku do 24 kwietnia 2015 r. - Załącznik nr 5 oraz ocena pomysłu na firmę przez Komisję oceniającą 
w składzie: 2 przedstawicieli Urzędu Miasta Gdyni, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, 
przedstawiciel Fundacji Gospodarczej w Gdyni, przedstawiciel Kupców Gdyńskich oraz przedstawiciel 
Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gdyni. 

 
2. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji 30 min, według następującego planu: 

 
1) Przedstawienie planowanego pomysłu na biznes.  
2) Wywiad - odpowiedzi na pytania zadawane kandydatowi przez Komisję oceniającą.  
3) Czas dla kandydata na pytania zadawane Komisji oceniającej. 
 

3. Komisja oceniająca będzie oceniać kandydatów/kandydatki na podstawie karty oceny - Załącznik nr 6. 
 

Rozdział 4 
Wybór grupy docelowej 

 
§ 9 

1. Przy wyborze grupy docelowej kryteria, które będą brane pod uwagę to: 
 
1) predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej (analizowane na podstawie testów 

psychologicznych), 
 
2) dane z rozmowy z Komisją oceniającą oraz informacje zebrane na podstawie złożonego biznesplanu 

(poziom motywacji do prowadzenia działalności gospodarczej, pomysł na działalność gospodarczą, 
doświadczenie, orientacja w branży, elastyczność, realność planowanego przedsięwzięcia). 

 
2. Kandydaci zostaną wyłonieni na podstawie przyznanej punktacji. Maksymalna suma punktów możliwa 

do uzyskania łącznie z poszczególnych etapów rekrutacji to 54 (49 z oceny formularza zgłoszeniowego 
+ 5 punktów dodatkowych dla osób niepełnosprawnych).   
 

3. W przypadku równej ilości punktów kryterium decydującym będzie kolejność zgłoszenia do projektu. 
 
4. Komisja oceniająca dokona ostatecznego wyboru kandydatów, tworząc listę rankingową uczestników 

zakwalifikowanych do II edycji Projektu „Gdyński Kupiec”, którzy otrzymają możliwość najmu pawilonu 
oraz voucher z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rocznego najmu pawilonu, bez uwzględnienia 
kosztów eksploatacji , kosztów zarządzania oraz indywidualnych kosztów zużycia mediów. Wartość 
vouchera wahać się będzie od 1788,00 zł. do 8944,00zł i uzależniona zostanie od rodzaju działalności,  
a tym samym umiejscowienia pawilonu. 



                                                                                                      

                                                             

 
5. Ostateczne ogłoszenie wyników osób zakwalifikowanych do II edycji Projektu „Gdyński Kupiec” zostanie 

zamieszczone na stronie internetowej www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl do dnia 29 kwietnia 2015r.  
 

6. Zakwalifikowanie do Projektu nie jest równoznaczne z otrzymaniem jednorazowych środków na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gdyni, a w wypadku osób niepełnosprawnych  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Prezydenta Miasta Gdyni. 
 

§ 10 
1. Osoby zakwalifikowane do II edycji Projektu „Gdyński Kupiec”, na stałe lub tymczasowo 

zamieszkuj ące na terenie gminy Gdynia,  spełniające warunki określone w ustawie o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013r. poz.674 z późn. zm.) oraz ustawie o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2011r. nr 127 poz. 721 z 
późn. zm.) przed założeniem działalności gospodarczą mają możliwo ść wnioskowania o jednorazowe 
środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy będących w dyspozycji Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gdyni lub w wypadku osób niepełnosprawnych o środki z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Prezydenta Miasta Gdyni, a realizowane 
przez Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. 

 
2. Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej mają obowiązek 

zapoznać się regulaminami ich udzielania, obowiązującymi w w/w instytucjach, gdyż w ramach II edycji 
Projektu „Gdyński Kupiec", dotacje nie są udzielane.   

 
Rozdział 5 

Prawa i obowi ązki zakwalifikowanych uczestników  
 

§ 11 
Założenie działalności gospodarczej przez Uczestników Projektu nie może nastąpić wcześniej niż po 
ukończeniu szkoleń. 
 

§ 12 
Działalność gospodarcza musi być prowadzona na terenie gminy Gdynia, pawilon Zespołu Miejskiej Hali 
Targowej, natomiast obszar i zakres jej prowadzenia nie jest ograniczony. Termin rozpoczęcia działalności 
nie później niż 31 maja 2015r. 

 
§ 13 

1. Uczestnicy Projektu, którzy otrzymają voucher oraz możliwość najmu pawilonu, zobowiązani są do: 
 

1) prowadzenia działalności gospodarczej (bez zawieszenia) przez okres co najmniej 24 miesięcy od 
dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, 

2) przedkładania w okresach półrocznych oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.  
 
2. W sytuacji niedotrzymania w/w warunku uczestnicy projektu zobowiązani są do zwrotu środków 

stanowiących równowartość vouchera. 
 
3. Umowa na najem pawilonu podpisywana będzie na okres dwóch lat z możliwością jej przedłużenia na 

warunkach ogólnie obowiązujących. 
 



                                                                                                      

                                                             

 
§ 14 

2. W ramach II edycji Projektu „Gdyński Kupiec” odbędą się także specjalistyczne bezpłatne szkolenia 
skierowane do czynnych kupców hali targowej w Gdyni. Szkolenia odbędą się w terminie od  8 kwietnia 
2015r. do 15 kwietnia 2015r. 

3. Szkolenia obejmują następujące zagadnienia: 
1) profesjonalna obsługa klienta (8h) 
2) jak stworzyć sklep, który pokochają klienci? (4h) 
3) marketing i wizualna identyfikacja firmy (4h) 
4) trendy modowe w firmie – jak być konkurencyjnym (4h) 
5) e-marketing – skuteczne dotarcie do klienta (4h) 

3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na 
stronach www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl, www. arg.gdynia.pl, www.haletargowegdynia.pl  bądź                     
w siedzibie organizatora tj. Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 24, 81-364 
Gdynia od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00.  

4. Formularze zgłoszeniowe – zał. Nr 7, należy składać w terminie 2 marca 2015r. do 2 kwietnia 2015r. 
5. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o odbytym szkoleniu. 
 

 
Rozdział 6 

Postanowienia ko ńcowe 
 

§ 15 
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora pod adresem: Urząd Miasta Gdyni, 

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia oraz pod adresem 
internetowym www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl . 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez telekomunikację, pocztę oraz inne 
osoby doręczające przesyłki. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
uszkodzenia przesyłek. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przesyłania do Uczestników wiadomości dotyczących 
Projektu, po zakończeniu bieżącej edycji, a uczestnik wyraża na to zgodę przy złożeniu formularza 
zgłoszeniowego. 

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatora, na co Uczestnicy 
wyrażają zgodę przy rejestracji, o której mowa w § 4 ust. 3. Organizator nie będzie przekazywać danych 
osobom trzecim, poza wypadkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Organizator jest administratorem zbioru danych 
osobowych i przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia Projektu „Gdyński Kupiec”. Każda 
osoba, której dane dotyczą ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez 
administratora oraz do ich poprawiania.   

 


