Bielsko-Biała, 14.05.2009r.

Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych
w ramach projektu „Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP”
współfinansowanego z Działania 3.3 „Tworzenie systemu ułatwiającego
inwestowanie w MSP” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

I. Postanowienia ogólne
§1
UŜyte w regulaminie sformułowania oznaczają:
1) Organizator – Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej;
2) Projekt – projekt „Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP” realizowany przez Organizatora,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet III
Kapitał dla innowacji, Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w
MSP;
3) Biuro Projektu – ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała;
4) Szkolenia i konferencje – zajęcia z zakresu form i sposobów pozyskania zewnętrznego
finansowania rozwoju firmy mające na celu podniesienie poziomu wiedzy przedsiębiorców
na temat kształtowania gotowości inwestycyjnej;
5) Kandydat – właściciel lub osoba zarządzająca przedsiębiorstwem, ubiegająca się o
zakwalifikowanie do udziału w projekcie na podstawie zasad określonych w Regulaminie
udziału w projekcie „Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP”;
6) Beneficjent Ostateczny – Kandydat, który po spełnieniu wszystkich wymogów
określonych w Regulaminie, uzyskał wsparcie w ramach projektu w formie bezpłatnego
udziału w szkoleniach i konferencjach.
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§2
Ogólne załoŜenia projektu:
1) Projekt jest realizowany w okresie od 01.02.2009 r. do 31.01.2011 r.
2) Projekt przewiduje uczestnictwo w szkoleniach oraz konferencjach 280 osób –
przedsiębiorców oraz osób zarządzających przedsiębiorstwami z sektora mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski.
Przedsiębiorca - w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca
2004r. (Dz. U. 2004r. Nr 173 poz. 1807 z późniejszymi zmianami) osoba fizyczna, osoba
prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje
zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za
przedsiębiorców uznaje się takŜe wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej
przez nich działalności gospodarczej.
Dodatkowo w szkoleniach oraz konferencjach mogą brać udział osoby zarządzające
przedsiębiorstwem.
Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat
obrotowych:
 zatrudniał średniorocznie mniej niŜ 10 pracowników oraz
osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaŜy towarów, wyrobów i usług oraz operacji
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły
równowartości w złotych 2 milionów euro.


Mały przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat
obrotowych:


zatrudniał średniorocznie mniej niŜ 50 pracowników oraz

osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaŜy towarów, wyrobów i usług oraz operacji
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły
równowartości w złotych 10 milionów euro.



Średni przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat
obrotowych:


zatrudniał średniorocznie mniej niŜ 250 pracowników oraz

osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaŜy towarów, wyrobów i usług oraz operacji
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły
równowartości w złotych 43 milionów euro.



3) Podstawowym kryterium rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych – przedsiębiorców będzie
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branŜa w jakiej przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą. Preferowani będą
przedsiębiorcy działający w branŜach innowacyjnych.
4) Szkolenia i konferencje będą realizowane z zakresu pozyskiwania dofinansowania z funduszy
venture capital, Private Equity i kapitału zaląŜkowego oraz aniołów biznesu, a takŜe nowego
lub podstawowego rynku Giełdy Papierów Wartościowych, wymogów stawianych przez
inwestorów prywatnych, przygotowania prezentacji inwestorskiej oraz przykładów firm
polskich i zagranicznych, które pozyskały w ten sposób środki finansowe. Celem organizacji
powyŜszych szkoleń i konferencji jest nawiązanie współpracy pomiędzy działającymi sieciami
inwestorów prywatnych, w tym sieciami aniołów biznesu, a m.in. inkubatorami
przedsiębiorczości, jak równieŜ pomiędzy sieciami a funduszami kapitału podwyŜszonego
ryzyka; stworzenia platformy wymiany doświadczeń w zakresie potencjalnych inwestycji,
przeznaczonych dla potencjalnych i obecnych inwestorów, a takŜe słuŜące kojarzeniu
inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi zewnętrznych źródeł finansowania o
charakterze udziałowym
5) Organizator zakłada, Ŝe zostanie przeprowadzonych 8 szkoleń oraz 4 konferencje na terenie
całego kraju.
6) Zajęcia będą prowadzone w formie praktycznej i teoretycznej.
7) Udział w działaniach realizowanych w ramach Projektu jest bezpłatny.
8) W wyniku udziału w projekcie przedsiębiorcy nabędą umiejętności w zakresie poruszania się
po rynku inwestorów prywatnych.
9) KaŜdy Uczestnik moŜe wziąć udział tylko w jednym szkoleniu lub konferencji.
10) Z jednego przedsiębiorstwa moŜe wziąć udział w szkoleniach lub konferencjach tylko jedna
osoba.
11) Organizator pokrywa następujące koszty związane ze szkoleniami oraz konferencjami:
- całkowity koszt szkoleń oraz konferencji,
- catering – w trakcie szkoleń,
- koszty materiałów szkoleniowych.
12) Organizator
szkoleniowych.

zobowiązuje

się

do

przekazania

kaŜdemu

Uczestnikowi

materiałów

16) Organizator zakłada tworzenie list rezerwowych, które będą pomocne w przypadkach
uzasadnionej rezygnacji Beneficjentów Ostatecznych w udziale w Projekcie z uwagi na wyŜszą
konieczność.
§3
Wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu dostępne są na stronie internetowej projektu
www.arrsa.pl oraz w Biurze Projektu - Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 365, tel. (33) 818 47 79.
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II. Rekrutacja Kandydatów do udziału w projekcie „Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP”
Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w miejscu i czasie podanym na stronie internetowej
www.arrsa.pl
§1
Uczestnikami projektu (Beneficjentami Ostatecznymi) mogą być osoby spełniające następujące
wymagania formalne (wszystkie jednocześnie):
- status przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej przedsiębiorstwem,
- miejsce siedziby firmy na terenie Polski.
Nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych (spełniających w/w kryteria).

§2
Procedura rekrutacyjna:

1. Osoby, które chcą wziąć udział w projekcie zobowiązane są dostarczyć osobiście, listownie,
faxem lub zeskanowany e-mailem wypełniony i podpisany czytelnie formularz rekrutacyjny
stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, dostępny w Biurze Projektu w Agencji
Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, ul Cieszyńska 365, bądź na stronie internetowej
www.arrsa.pl do miejsca podanego na stronie internetowej arrsa.pl.
2. Ostateczny termin składania formularza rekrutacyjnego mija w 7 dni przed dniem kaŜdego
szkolenia i konferencji. Przy czym Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ostatecznego
składania dokumentów w przypadku wcześniejszego lub późniejszego zamknięcia listy.
3. Zgłoszenia dokonywane bez zachowania powyŜszych postanowień będą przyjmowane, a
Kandydaci proszeni o uzupełnienie braków. W przypadku braku uzupełnienia we wskazanym
terminie, kandydatura nie zostanie rozpatrzona.
4. ZłoŜone przez Kandydata dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.
5. W przypadku większej ilości chętnych powstanie lista rezerwowa.
6. W przypadku uzasadnionej rezygnacji osoby zakwalifikowanej do projektu i pojawieniem się
w związku z tym wolnych miejsc Organizator będzie kontaktował się z osobami z listy
rezerwowej.
7. Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymają pisemną oraz telefoniczną informację o tym
fakcie.
8. W przypadku mniejszej ilości chętnych niŜ zakładana Organizator zastrzega sobie moŜliwość
przedłuŜenia procedury rekrutacyjnej.
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UWAGA!!!
O waŜności zgłoszenia decyduje data dostarczenia formularza rekrutacyjnego.

III. Organizacja szkoleń oraz konferencji.

§1
Wszelkie informacje związane z organizacją oraz realizacją szkoleń i konferencji, w tym ich
termin, miejsce oraz program ogłaszane będą przez Organizatora na stronie internetowej
www.arrsa.pl, bądź telefonicznie pod numerem telefonu 33 8 818 47 79, 0 600 376 231.
§2
Zajęcia odbywać się będą na obszarze Polski, w miejscach, wskazanych przez Organizatora i
zgodnie z określonym harmonogramem spotkań. Organizator zastrzega sobie moŜliwość zmian
terminów szkoleń i konferencji oraz godzin, w których będą się one odbywać.
§3
Po odbyciu szkoleń kaŜdy Beneficjent Ostateczny otrzyma zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia wydane przez Organizatora.
§4
W przypadku nieobecności na szkoleniu, zakwalifikowany uczestnik zobowiązuję się do
pokrycia części jego kosztów w wysokości 400,00 zł (słownie: czterystu złotych). PowyŜsza kara
pienięŜna nie odnosi się do sytuacji, wynikłej z powodu choroby, rekrutacji do słuŜby wojskowej
i innych nagłych sytuacji losowych nie zaleŜnych od uczestnika szkoleń.
§5
W przypadku nieobecności na konferencji, zakwalifikowany uczestnik zobowiązuję się do
pokrycia części jej kosztów w wysokości 667,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem
złotych). PowyŜsza kara pienięŜna nie odnosi się do sytuacji, wynikłej z powodu choroby,
rekrutacji do słuŜby wojskowej i innych nagłych sytuacji losowych nie zaleŜnych od uczestnika
konferencji.
§6
Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich ankiet oraz list dostarczonych przez
Organizatora w okresie trwania projektu oraz na 6 miesięcy po jego zakończeniu.
§7
1. Organizator szkoleń oraz konferencji zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bądź
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wprowadzenia dodatkowych postanowień.
2. W przypadku zmian dokonanych w Regulaminie bądź wprowadzenia dodatkowych
postanowień Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestników poprzez stronę
internetową oraz poprzez kontakt e-mail.
3. W przypadkach nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Kierownik Projektu.

§8
Niniejszy regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem jego podpisania i obowiązuje przez okres
realizacji projektu.
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