
 

OGŁOSZENIE O I NABORZE  

do projektu pn.  "Pakiet na start dla MŁODYCH”  

realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

 oś priorytetowa I - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych  

na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane  

z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

I. TERMIN NABORU 

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. rozpoczyna rekrutację Uczestników do projektu „Pakiet na 

start dla MŁODYCH". 

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w dniach 29.06.2021 r. do 16.07.2021 r.   

(istnieje możliwość skrócenia naboru w przypadku wpłynięcia 60 formularzy rekrutacyjnych) 

II. DOKUMENTY REKRUTACYJNE 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne: 

• Formularz rekrutacyjny do projektu „Pakiet na start dla MŁODYCH”, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Pakiet na start dla MŁODYCH”. 

 

III. GRUPA DOCELOWA 

Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych  

w urzędzie pracy: 

• w wieku 18-29 lat, 

• mieszkających lub uczących się na terenie województwa podkarpackiego, 

• które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020r. w wyniku pandemii COVID-19, 

• które nie prowadziły działalności gospodarczej 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu. 

Szczegółowe kryteria uczestnictwa w projekcie zawarte zostały są w Regulaminie rekrutacji 

uczestników projektu „Pakiet na start dla MŁODYCH”. 

Minimum 50 % Uczestników Projektu będą stanowiły osoby zamieszkujące na terenie miast średnich 

lub miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, 

Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg – punkty premiujące na 

etapie oceny merytorycznej.  

IV.  ŚCIEŻKA WSPARCIA W PROJEKCIE 

Ścieżka wsparcia w projekcie: 

• Złożenie formularza rekrutacyjnego 

• Ocena formalna i merytoryczna formularzy 

• Rozmowa z doradcą zawodowym dla 40 Uczestników Projektu 

• Wsparcie szkoleniowe w wymiarze 40 godzin dla 30 Uczestników Projektu 

• Przygotowanie i złożenie biznesplanów – 30 Uczestników Projektu 



 

• Zarejestrowanie działalności gospodarczej – 25 Uczestników Projektu 

• Wypłata wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej w wysokości 

23 050,00 zł dla 25 Uczestników Projektu 

• Wsparcie pomostowe w wysokości do 2 600,00 zł netto/miesiąc dla 25 Uczestników Projektu 

wypłacane przez okres 6-ciu miesięcy. 

V. SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU 

Dokumenty rekrutacyjne mogą być składane w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie  

z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez Kandydata/Kandydatkę wskazaną 

w § 1 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Pakiet na start dla MŁODYCH”: 

• Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu, w dni robocze od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 7:00 do 15:00:  

Biuro Projektu: Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A., ul. Chopina 18, 39-300 Mielec,  

• Za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem firm kurierskich; 

• Dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu.  

• W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie 

skanów dokumentów e-mailem na adres pakietnastart@marr.com.pl  

(dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie 

przesłane w innym e-mailu). 

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one 

dostarczone  w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru:  

 

Szczegółowe zasady składania dokumentów rekrutacyjnych zostały określone w Regulaminie 

rekrutacji uczestników projektu „Pakiet na start dla MŁODYCH”. 

Potwierdzenie złożenia dokumentów będzie wysyłane przez Beneficjenta elektronicznie na 

podany w Formularzu rekrutacyjnym adres e-mailowy Kandydata na uczestnika projektu lub 

wydawane osobiście w dniu złożenia Formularza rekrutacyjnego. 

 

Imię i Nazwisko 

Kandydata/Kandydatki 

Adres 

telefon 

 

Zgłoszenie do projektu  

„Pakiet na start dla MŁODYCH” – NIE OTWIERAĆ 

 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. 

Ul. Chopina 18, 39-300 Mielec 

 

mailto:pakietnastart@marr.com.pl


 

VI. DODATKOWE INFORMACJE 

• Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Pakiet na start dla MŁODYCH” wraz  

z załącznikami oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej 

działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego projektu „Pakiet na start dla 

MŁODYCH” wraz z załącznikami znajdują się na stronie https://marr.com.pl/Pakiet_M_3.html  

Przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego należy zapoznać się z danymi dokumentami. 

• Odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie  

w postaci zaświadczeń i oświadczeń, m.in. z ZUS, PUP i innych, wymienionych w § 5 Regulaminu 

rekrutacji uczestników projektu „Pakiet na start dla MŁODYCH” Uczestnik  zobowiązany będzie 

dostarczyć dopiero na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie.  

• Więcej informacji o projekcie znajduje się pod adresem:  

https://marr.com.pl/Pakiet_M_3.html  

• Informacji nt. projektu udziela Zespół Projektowy: 

Alina Stryjnik, tel. 797 600 308, e-mail: alina_stryjnik@marr.com.pl  

Karolina Lewicka, tel. 727 003 884, e-mail: karolina_lewicka@marr.com.pl 

 

 

Mielec, 17.06.2021 r. 
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