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WSTĘP 
 

Sytuacja bezrobotnych młodych osób, niepewnych zatrudnienia, pracujących poniżej swoich 

kwalifikacji i bez perspektyw na poprawę zyskuje na rangę jednego z najważniejszych problemów 

społecznych i politycznych w całej współczesnej Europie. Trudne warunki na rynku pracy młodzieży 

to zjawisko obserwowane niemal w całej Unii Europejskiej, fakt ten uzasadnia konieczność 

podejmowania intensywnych działań na rzecz poprawy sytuacji młodych ludzi na poziomie 

europejskim oraz krajowym.  

Według Eurostatu wskaźnik bezrobocia wśród młodych obywateli Unii Europejskiej na koniec 

2013 roku sięgnął 23,5 proc. To daje około 5 mln osób bezrobotnych. Szacuje się, że w 20 z 28 państw 

UE brak pracy młodych ludzi jest znaczącym problemem. W przypadku osób młodych dodatkowo 

nakładają się na to czynniki demograficzne. Wysokie bezrobocie osób młodych stanowi ogromny 

problem, gdyż wywołuje poważne skutki społeczne, ekonomiczne i polityczne. Efektem bezrobocia 

w opisywanej grupie społecznej może być m.in. ubóstwo, marginalizacja, a w skrajnych przypadkach 

wykluczenie. Konieczne jest zatem podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie stopy 

bezrobocia wśród młodzieży. Jednym z możliwych działań podejmowanych w celu poprawy trudnej 

sytuacji zawodowej ludzi młodych jest promocja samozatrudnienia poprzez rozwijanie 

przedsiębiorczości i indywidualnych talentów młodych ludzi. 

Projekt „Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie” zrealizowany w ramach Priorytetu VI. 

Rynek pracy otwarty dla wszystkich, pomoc koncentrował na rozwoju przedsiębiorczości i zdolności 

do samozatrudnienia, oferując m.in. doradztwo i szkolenia adresowane do osób pragnących 

rozpocząć własną działalność gospodarczą. Wsparcie w ramach Priorytetu VI. kierowane było do 

wybranej grupy docelowej, doświadczającej największych trudności związanych z wejściem 

i utrzymaniem się na rynku pracy. 

Niniejszy raport prezentuje całościowe zestawienie wyników obrazując tym samym 

osiągnięte w trakcie realizacji projektu wskaźniki ewaluacji i postępy dokonane przez Uczestników 

i Beneficjentów pomocy. Monitoring projektu w trakcie jego realizacji, prowadzony był w sposób 

ciągły. Dane podlegały bieżącej i systematycznej analizie. Celem takiego sposobu prowadzenia 

monitoringu, było wychwycenie ewentualnych odchyleń, co umożliwiłoby podjęcie natychmiastowej 

reakcji w razie ich wystąpienia. Dane statystyczne pozyskane zostały dzięki opracowanym narzędziom 

badawczym, odpowiednim dla każdego etapu realizacji projektu. Ankiety ewaluacyjne, testy wiedzy, 

ankiety oceny szkolenia, doradztwa indywidualnego, grupowego, specjalistycznego, diagnoza 

potrzeb, jej aktualizacja i inne są to narzędzia, dzięki którym zespół zarządzający projektem uzyskiwał 

zwrotne informacje od Uczestników o przebiegu realizacji projektu. Narzędzia te zostały 

przygotowane z uwzględnieniem wrażliwości językowej. Prezentowane w raporcie wyniki mają 

charakter anonimowy. 
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I. Charakterystyka projektu 
 
„Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie” – projekt realizowany był w okresie od 01.01.2013r. 
– 31.03.2015 r., przez Bieszczadzką Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych, 
zgodnie z umową nr UDA – POKL.06.02.00-18-019/12-00, zawartą w dn. 14.12.2012 r między 
Instytucją Realizującą projekt a Instytucją Pośredniczącą Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.  
Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i zdolności do samozatrudnienia 
do 31.03.2015 r. 70 osób bezrobotnych w wieku poniżej 25 r. życia zamieszkujących w powiaty 
bieszczadzki, leski lub sanocki. Cel główny projektu został osiągnięty przez realizację celów 
szczegółowych tj.: 

 nabycie do 31.03.2015 r. wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia  
i prowadzenia działalności gospodarczej przez 70 (spośród 75) bezrobotnych  
w wieku poniżej 25 r. ż. 

 uruchomienie działalności gospodarczej do 31.03.2014 r. przez 60 bezrobotnych  
w wieku poniżej 25 r. ż.  

 otrzymanie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego do 31.03.2015 r. przez 60 osób  
w wieku poniżej 25 r. ż. 

Wszelkie kryteria związane z uczestnictwem w projekcie zostały zawarte  
w Regulaminie Rekrutacji Uczestniczek/Uczestników do projektu „Wsparcie młodych 
przedsiębiorców na starcie”. Zgodnie z zapisami regulaminu Uczestniczką/Uczestnikiem projektu 
mogła zostać osoba fizyczna, która spełniła łącznie wszystkie kryteria grupy docelowej i kryteria 
dostępu tj.: 

 osoba w wieku od 18 do 25 lat, 
 zamieszkująca na obszarze powiatu bieszczadzkiego, leskiego bądź sanockiego województwa 

podkarpackiego (tj. zgodnie z Art. 25 Kodeksu Cywilnego przebywa na terenie ww. powiatów 
z zamiarem stałego pobytu), 

 zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy powiatu bieszczadzkiego, leskiego lub 
sanockiego województwa podkarpackiego, 

 osoba nie posiadająca wcześniej i aktualnie wpisu do rejestru Ewidencji Działalności 
Gospodarczej lub/i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie 
będąca wcześniej lub aktualnie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, nie 
prowadząca działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność 
adwokacką, komorniczą lub oświatową) - w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu, 

 osoba która nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej 
w okresie od 01.01.2008 r. do momentu przystąpienia do projektu, 

 osoba zamierzająca zarejestrować działalność gospodarczą na terenie powiatu 
bieszczadzkiego, leskiego bądź sanockiego województwa podkarpackiego z koniecznością 
prowadzenia jej na terenie wspomnianych powiatów, 

  osoba nie planująca rozpoczęcia działalności gospodarczej w sektorach wyłączonych 
z ubiegania się o wsparcie w ramach PO KL1 i nie planująca przejęcia/kontynuowania 
działalności gospodarczej od/po członku najbliższej rodziny. 

Priorytetowo w trakcie procesu rekrutacji były traktowane osoby spełniające poniższe kryteria:  
 osoby długotrwale bezrobotne  – 5 pkt,  
 kobiety – 4 pkt, 

                                                           
1
 Zgodnie z § 4, pkt 2 niniejszego Regulaminu. 
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 osoby, których wysokość dochodów przypadających na jednego członka rodziny jest niższa 
niż wysokość minimum socjalnego wynoszącego 888,27 zł – 4 pkt. 

Ponadto wyłączone z udziału w projekcie były: 
 osoby nie posiadające stałego lub tymczasowego zameldowania na terenie powiatu 

bieszczadzkiego, leskiego bądź sanockiego województwa podkarpackiego, 
 osoby niepełnoletnie, które na dzień przystąpienia do projektu nie ukończyły 18 roku życia 

oraz osoby w wieku powyżej 25 roku życia, 
 osoby, które posiadają lub posiadały na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zarejestrowaną 

działalność gospodarczą tj. wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub/i 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu (wykluczenie to dotyczy również osób, które 
posiadają/posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą i jest ona np. zawieszona), 

 osoby, które są lub były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły 
działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, 
komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do 
projektu, 

 osoby, które są lub były wspólnikami spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, 
spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej) oraz spółek 
cywilnych w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu, 

 osoby, które są lub były udziałowcami lub akcjonariuszami spółek kapitałowych prawa 
handlowego (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych)  
w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu; dopuszczalne jest 
uczestnictwo w Projekcie udziałowców lub akcjonariuszy spółek kapitałowych prawa 
handlowego, których akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych, 

 osoby, które są lub były członkami spółdzielni utworzonej na podstawie prawa spółdzielczego 
w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu; dopuszczalne jest 
uczestnictwo w Projekcie osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo -
pożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, jeżeli nie 
osiągają przychodu z tytułu tego członkostwa, 

 osoby, które w okresie od 01.01.2008 r. do momentu przystąpienia do projektu otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

 osoby, które korzystały równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej bądź też założyły spółdzielnie lub spółdzielnie socjalną,  
w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów 
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” POKL , w ramach projektów realizowanych 
przez inne Instytucje (w tym m.in. PUP-y), 

 osoby, które zamierzały przejąć lub kontynuować działalność gospodarczą po członku 
najbliższej rodziny,  

 osoby pozostające w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne)  
z Beneficjentem w tym również osoby zatrudnione w ciągu ostatnich 2 lat u tego 
Beneficjenta, partnera lub wykonawcy, a także osoby, które łączy lub łączył  
z Beneficjentem i/lub pracownikiem Beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącym  
w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: 

o związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub 
bocznej do II stopnia) i/lub  

o związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 
 osoby będące partnerem lub wykonawcą w ramach Projektu oraz pozostające  
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w stosunku pracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, 
 osoby uczące się w systemie dziennym, 
 osoby, które byłyby w stanie uruchomić działalność gospodarczą nawet w przypadku nie 

otrzymania wsparcia finansowego (minimalizowanie zjawiska creamingu), 
 osoby karane za przestępstwo skarbowe, nie korzystające w pełni z praw publicznych  

i nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, 
 osoby karane karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1  

i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej „ufp”) (Dz. U. Nr 157, poz. 
1240, z późn. zm.), 

 osoby, które ubiegały się o wsparcie finansowe na wydatki inwestycyjne niekwalifikowane 
zgodnie z katalogiem przedstawionym w Regulaminie przyznawania środków finansowych na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r.  
w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U z 
2010 roku Nr 239 poz. 1598) Uczestnikiem/Uczestniczką projektu nie mogła zostać również:   

 osoba, która planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa  
i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. 
w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, 

 osoba, która planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej w dziedzinie produkcji 
podstawowej produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską, 

 osoba, która planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania  
i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I do Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli:  

o wartość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów 
zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez 
podmioty gospodarcze objęte pomocą,  

o udzielenie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości 
producentom surowców,  

 osoba, która planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z wywozem do państw 
trzecich lub państw członkowskich, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych 
produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi 
związanymi z prowadzoną działalnością eksportową, 

 osoba, która planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej uwarunkowanej pierwszeństwem 
korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy, 

 która planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze górnictwa węgla  
w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r.  
w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, 

 osoba, która planuje nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego  
w celu rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów,  

 osoba, na której ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, 
uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, 

 osoba, która znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, 
 osoba, która rozpoczęła realizację projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, 
 osoba, która w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach 

podatkowych otrzymała pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której 
wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych 
kwoty 200 000 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność  
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w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, 
obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu 
udzielenia pomocy, 

 osoba, która otrzymała dofinansowanie na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych 
z innego źródła w ramach wyłączeń grupowych, o których mowa  
w art. 1 Rozporządzenia (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998r. dotyczącego stosowania art. 92 
i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej 
pomocy państwa (DZ. Urz. WE L 142 z 14.05.1998, str.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 8, t. 1, str. 312) lub na podstawie decyzji przyjętej przez Komisję Europejską 
w odniesieniu do pomocy indywidualnej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

 
 
 

 
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. 

ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne 
tel. (013) 461-29-98, tel./fax (013) 461-21-47, e-mail: biuro@barr-ustrzyki.pl 

 

 

 

 

1. Promocja projektu 
 

Promocja projektu „Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie” miała charakter ciągły, odbyła 

się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi w wyznaczonym przez harmonogram 

czasie. Działania promocyjne zostały uprzednio zaplanowane a ich realizacja przyczyniła się do 

zwiększenia m. in. skuteczności rekrutacji do projektu. Bezpośrednim następstwem tego etapu 

realizacji projektu było duże zainteresowanie ofertą projektu, wysoka frekwencja młodzieży na 

spotkaniach organizowanych w szkołach. 

Podstawowymi źródłami informacji o projekcie była strona internetowa, materiały drukowane 

tj.: plakaty i ulotki, kampanie promocyjne w prasie. Dodatkowo cykl życia projektu pozwolił na 

zintensyfikowanie działań promocyjnych poprzez wprowadzenie kilku nowych kanałów komunikacji: 

bannery przekierowujące do strony projektu, umieszczone na stronach głównych szkół, gmin, 

ośrodków kultury i innych instytucji, profil na portalu społecznościowym 

www.facebook.com/barr.ustrzykidolne (Facebook), spotkania z młodzieżą i sołtysami, ogłoszenia na 

regionalnym portalu z ogłoszeniami Sanok24. W pierwszym miesiącu realizacji projektu opracowano 

stronę internetową. Narzędzie było niezbędnym źródłem informacji o projekcie zarówno dla 

zainteresowanych uczestnictwem jak też dla osób uczestniczących już w projekcie. Bieżące 

administrowanie strony pozwoliło na umieszczanie na niej najważniejszych informacji dotyczących 

realizacji projektu w tym: terminów rekrutacji, dokumentów rekrutacyjnych (do pobrania), informacji 

o projekcie i formach wsparcia. Z czasem storna projektowa została uzupełniona o dodatkową 

zakładkę „Firmy powstałe w ramach projektu”. Uczestnicy/Uczestniczki, którzy otrzymali 

dofinansowanie i uruchomili swoją działalność zostali poproszeni o wypełnienie specjalnie 

przygotowanych fiszek reklamowych z miejscem na krótką charakterystykę działalności oraz z danymi 

kontaktowymi. Zespół zarządzający projektem na bieżąco pozyskiwał wypełnione fiszki, które 

sukcesywnie umieszczano na stronie internetowej projektu w specjalnie do tego zadania utworzonej 

zakładce. Dzięki temu każdy potencjalny usługobiorca mógł zidentyfikować swoje potrzeby z ofertą 

danej działalności i skontaktować się z młodym przedsiębiorcą w celu nawiązania współpracy. 

Ponieważ grupą odbiorców działań informacyjno-promocyjnych były osoby w wieku 18-25, na 

potrzebę realizacji projektu stworzono profil na popularnym portalu społecznościowym Facebook, 

dzięki temu zaistniało wiele nowych możliwości od promocji przedsięwzięć do informowania osób 

zainteresowanych o aktualnościach związanych z projektem. Głównie były to informacje dotyczące 

terminów nowych naborów, ale też np. terminy bezpłatnych konsultacji Dokumentów 

Rekrutacyjnych. BARR Sp. z o.o. nawiązała współpracę z Podkarpacką Izbą Gospodarczą z Krosna, 

której pracownicy udzielali osobom zainteresowanym w Biurze Projektu bezpłatnych konsultacji 

w zakresie poprawności Dokumentów Rekrutacyjnych. 

Promocja projektu w sieci dotyczyła również zamieszczania banerów przekierowujących do 

strony projektu. Banery zostały umieszczone na stronach internetowych urzędów gmin, placówek 

oświatowych, domów kultury etc. mających swoje siedziby na terenach powiatów objętych 

wsparciem. Internetową akcję promocyjną poszerzono o publikacje oferty projektu na bezpłatnej 

stronie ogłoszeniowej sanok24.pl. w zakładce z ofertami pracy. Informacje publikowane na w/w 

http://www.facebook.com/barr.ustrzykidolne
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stronie macierzystej ukazywały się jednocześnie na stronach: Lesko24, Zagórz24, 

NoclegiBieszczady.pl, Podkarpacie info, Podkarpacie 24.pl docierając tym samym do większej ilości 

odbiorców. Informacja na temat ostatniego naboru została wyświetlona 1515 razy w ciągu miesiąca. 

Z przeprowadzonego w trakcie naboru wywiadu wynika jednoznacznie, że taka forma promocji była 

najbardziej dostosowana a tym samym skuteczna w przypadku wybranej grupy docelowej. Pomimo 

wielu dodatkowych działań promocyjnych prowadzonych w sieci nie zaprzestano również promocji 

drogą tradycyjna, dlatego też opracowano i zamieszczono w prasie informacje promujące projekt: 

 Gazeta Bieszczadzka (dwutygodnik) – 7 ogłoszeń 
 Nowe Podkarpacie (tygodnik) - 9 ogłoszeń 
 Nasze Połoniny (miesięcznik) - 5 ogłoszeń 
 Tygodnik Sanocki (tygodnik) - 11 ogłoszeń 
 Gazetka Skrzynkowa „Biuro Reklamy 24” (kwartalnik) – 5 ogłoszeń 

 
Nieprzerwanie prowadzono kolportaż plakatów i ulotek w miejscach widocznych  

i odwiedzanych przez grupę docelową. W ramach działań promocyjnych odbyło się 15 wyjazdów 

służbowych mających na celu promocję projektu. Zorganizowano i przeprowadzono 5 spotkań 

informacyjnych z uczniami szkół ponadgimnazjalnych oraz jedno spotkanie z sołtysami z Gminy 

Ustrzyki Dolne. Do wszystkich Urzędów Gmin z terenu powiatów objętych wsparciem przesyłano 

zestawy plakatów oraz ulotek z prośbą o rozpropagowanie ich na posiedzeniach Rady Gminy.  

Na potrzeby realizacji projektu „Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie” utworzono Biuro 

Projektu, w ramach, którego udzielano informacji, przyjmowano dokumenty rekrutacyjne, 

realizowano blok szkoleniowo-doradczy oraz prowadzono projekt od strony administracyjno-

księgowej. Osobom zainteresowanym udziałem w projekcie rozdawano zestawy dokumentów 

rekrutacyjnych w wersji papierowej. Cała dokumentacja projektowa, materiały promocyjne, 

informacyjne czy szkoleniowe zostały odpowiednio oznakowane. Oznaczono wyposażenie oraz sprzęt 

zakupiony w ramach projektu, jak również pomieszczenia będące miejscem jego realizacji (tj. sala 

szkoleniowa, Biuro Projektu). Zakupiono tablice informacyjne i umieszczono je w widocznym dla 

wszystkich miejscu. Każdorazowo w pierwszym dniu szkolenia informowano Uczestników/ 

Uczestniczki szkoleń, iż są one współfinansowane ze środków UE. Materiały promocyjne  

i rekrutacyjne zostały przygotowane z dbałością o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn, podobnie 

jak wszystkie inne działania co oznacza analizę pod kątem płci plakatów, ulotek, strony internetowej 

na której znajdowały się dokumenty rekrutacyjne oraz analizę samych dokumentów rekrutacyjnych 

związanych z uczestnictwem w szkoleniach i doradztwie (regulaminy, formularze, umowy, itp.). 

Wszystkie zrealizowane formy promocji były skutecznymi nośnikami informacji o projekcie dzięki 

czemu sprawnie przeprowadzono proces rekrutacji. 

2. Rekrutacja 
 

Rekrutację do projektu przeprowadzono w sposób ciągły od 06 czerwca 2013 do 09 czerwca 

2014 r. zgodnie polityką równych szans. Warunkiem dopuszczenia złożonych Dokumentów 

Rekrutacyjnych do oceny merytorycznej było: 



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

 
 
 

 
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. 

ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne 
tel. (013) 461-29-98, tel./fax (013) 461-21-47, e-mail: biuro@barr-ustrzyki.pl 

 

 

 

 

 osobiste złożenie w Biurze Projektu (od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 – 15:30) 
 lub przesłanie za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura Projektu, prawidłowo 

wypełnionych/podpisanych/potwierdzonych za zgodność z oryginałem kompletnych 
Dokumentów Rekrutacyjnych w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta. 

Przez cały okres trwania procesu rekrutacyjnego do Biura Projektu wpłynęło w sumie 156 

kompletów Dokumentacji Rekrutacyjnej w tym 58 złożonych przez kobiety. Szczegółowy przebieg 

rekrutacji przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 1.Przebieg rekrutacji 

 

 
Źródło: opracowanie własne. 

155 Formularzy zostało poddanych ocenie formalnej, 30 (7K, 23M) z nich nie uzyskało 

rekomendacji do oceny merytorycznej. Cztery osoby zrezygnowały z procedury rekrutacyjnej 

i wycofały dokumenty. Z powodu niewystarczającej ilości Formularzy, jakie wpłynęły od kobiet 

trzykrotnie przedłużano rekrutację w I, II i IV naborze. Ostatecznie zrekrutowano 75 osób: 40 kobiet 

i 35 mężczyzn, tym samym utworzono pięć grup składających się z 15 Uczestników/Uczestniczek 

projektu (8K, 7M). 
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Wykres 1.Ilość Dokumentów Rekrutacyjnych /ogółem/. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Najwięcej dokumentów rekrutacyjnych wpłynęło do Biura Projektu wraz z początkiem nowego 

roku tj. w III naborze. Najmniej, bo 25 kompletów wpłynęło podczas I naboru. Nie bez znaczenia na 

ilość Dokumentów Rekrutacyjnych, które wpłynęły do biura Projektu miał fakt, iż pierwszy nabór 

został przeprowadzony w okresie wakacyjnym, co może tłumaczyć najniższe zainteresowanie ofertą 

projektową. Wraz z kolejnymi naborami zainteresowanie uczestnictwem w projekcie stopniowo 

rosło, co przedstawia wykres 2. 

Wykres 2. Ilość Dokumentów Rekrutacyjnych w kolejnych naborach. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Decyzja o rozpoczęciu prowadzenia własnej firmy, każdorazowo częściej podejmowana była 

przez mężczyzn. Na 156 kompletów Dokumentacji rekrutacyjnej, tylko 58 pochodziło od kobiet. 

Szczegółowy podział z uwzględnieniem poszczególnych naborów przedstawia poniższy wykres.  

 

 

 

 

 

 

Kobiety Mężczyźni Ogółem

58 98 
156 

Ilośc Dokumentów Rekrutacyjnych  
czerwiec 2013 r. - czerwiec 2014 r. 

I II III IV V

25 27 

37 35 32 

Ilość Dokumentów Rekrutacyjnych  
w poszczególnych naborach 
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Wykres 3. Ilość Dokumentów Rekrutacyjnych w poszczególnych naborach /z podziałem na płeć/. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Grupę docelową projektu stanowiły osoby zamieszkujące (stale bądź czasowo) tereny powiatu 

bieszczadzkiego, leskiego bądź sanockiego. Najwięcej, bo 62 komplety Dokumentów Rekrutacyjnych 

wpłynęło od osób zamieszkujących tereny powiatu leskiego. 

Wykres 4. Ilość Dokumentów Rekrutacyjnych z podziałem powiat. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres 5. Ilość Dokumentów Rekrutacyjnych w poszczególnych naborach /z podziałem powiat/. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W celu zakwalifikowania osób do uczestnictwa w projekcie Członkowie Komisji Rekrutacyjnej, 

dokonali oceny złożonych Formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikami w oparciu o Karty oceny 

formalnej i merytorycznej dokumentów - każdorazowo po zakończonym naborze. Dokumenty 

rekrutacyjne ocenione pozytywnie pod względem formalnym lub zawierające błędy formalne 

możliwe do uzupełnienia zostały przekazane do oceny merytorycznej.  

Ocena merytoryczna Formularza rekrutacyjnego (Etap I) dokonywana była zgodnie z zasadą 

„dwóch par oczu”, niezależnie przez dwóch losowo wybranych Członków Komisji Rekrutacyjnej 

w oparciu o Kartę oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego. Każdy członek Komisji 

rekrutacyjnej dokonał oceny indywidualnie wraz z uzasadnieniem oceny. Ostateczna ocena była 

średnią arytmetyczną z ocen przyznanych przez dwóch Członków Komisji Rekrutacyjnej. 

Do Rozmowy kwalifikacyjnej (Etap II) z Członkami Komisji Rekrutacyjnej zostało 

zakwalifikowanych w sumie 112 Potencjalnych Uczestniczek/Uczestników projektu, sklasyfikowanych 

każdorazowo na pierwszych 30 miejscach na Wstępnej liście rankingowej. Celem rozmowy 

kwalifikacyjnej była ocena predyspozycji Potencjalnych Uczestniczek/Uczestników projektu do 

samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, cech osobowości do bycia 

przedsiębiorcą oraz posiadanego poziomu wiedzy z zakresu planowanej do uruchomienia działalności 

gospodarczej.  

3. Podstawowe formy wsparcia 
 

Do zrekrutowanych 75 Uczestników/Uczestniczek projektu (40 kobiet, 35 mężczyzn) 

sformowanych w pięć grup szkoleniowo-doradczych kierowano następujące wsparcie szkoleniowo-

doradcze:  

I II III IV V
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11 
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11 
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15 

bieszczadzki leski sanocki
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 Wsparcie szkoleniowe, w tym: 
Szkolenie ABC Przedsiębiorczości - 18 godz. dydaktycznych, 3 dni szkoleniowe, 
Szkolenie z zakresu rachunkowości i podatków w przedsiębiorstwach (18 godzin 
dydaktycznych, 3 dni szkoleniowe). 

 Wsparcie doradcze, w tym: 
doradztwo indywidualne - średnio 6 godz. zegarowych dla jednej/-ego 
Uczestniczki/Uczestnika projektu, 
doradztwo grupowe - 2 godz. zegarowe.  

 
Szkolenia były prowadzone w formie wykładów i warsztatów, umożliwiły uzyskanie wiedzy 

i umiejętności niezbędnej do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Podczas każdego dnia 

zajęć osoby uczestniczące w projekcie miały do dyspozycji kącik z serwisem kawowym, dodatkowo 

zapewniono catering w postaci obiadu (II-gie danie).  W pierwszym dniu udzielanego wsparcia 

szkoleniowo - doradczego Uczestnikom/ Uczestniczkom projektu przekazywano uprzednio 

przygotowane komplety materiałów szkoleniowych, w skład, których wchodziła: teczka, długopis, 

notes, płyta CD (z informacjami przydatnymi zarówno w trakcie, jak również po realizacji szkoleń), 

książka „ABC Przedsiębiorczości”, „Elementy rachunkowości i podatków w przedsiębiorstwach” (zob. 

załącznik). Osoby dojeżdżające na spotkania w ramach szkoleń oraz doradztwa, których miejsce 

zamieszkania znajdowało się poza miejscowością, w której odbywały się zajęcia mogły starać się 

o zwrot kosztów dojazdu. Z tej formy wsparcia skorzystało 39 osób. 

Ogółem w pięciu grupach szkoleniowych przeprowadzono: 
 180 godzin szkolenia, 
 444 godzin doradztwa indywidualnego, 
 10 godzin doradztwa grupowego, 

Przygotowano i wydano 150 certyfikatów ukończenia szkoleń. 
 

W trakcie realizacji poszczególnych etapów sprawowano stały monitoring dotyczący wiedzy 

i umiejętności uczestników. Sprawdzano poziom wzrostu wiedzy Uczestników projektu, ich 

subiektywną ocenę na temat sposobu realizacji projektu oraz osób prowadzących zajęcia, a także 

weryfikowano stopień realizacji rezultatów. Osoby biorące udział w zajęciach w ramach szkoleń  

i doradztwa zostały poproszone o wypełnienie imiennych lub anonimowych ankiet wejścia, wyjścia, 

testów wiedzy przed i po szkoleniach, ankiety oceny szkoleń, doradztwa indywidualnego, grupowego 

i specjalistycznego oraz diagnoz potrzeb. Uzyskane wyniki zebrano w tabele a przedstawienie ich 

formie wykresów lub danych statystycznych dało pogląd na całość realizacji projektu. Wyniki 

przedstawiają poziom wiedzy Uczestników/Uczestniczek przed daną formą zajęć jak i po zakończeniu 

uczestnictwa. Osoby biorące udział w projekcie miały możliwość wyrażenia swojego zdania, 

podzielenia się własnymi uwagami na temat przebiegu, realizacji, organizacji poszczególnych form 

wsparcia. Rzetelne uzupełnienie tych narzędzi badawczych dostarczało zespołowi zarządzającemu 

projektem istotnych informacji, które mogły zostać wykorzystane do modyfikacji prowadzonych 

działań, jak i wykorzystane w opracowanym raporcie w celu promowania uzyskanych rezultatów. 

Raportowane dane statystyczne przedstawione w dalszej części dotyczą ogółu badań, które zostały 

przeprowadzone wśród Uczestniczek/Uczestników projektu rekrutowanych w ramach pięciu 

naborów. 
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II. Uczestnicy/Uczestniczki projektu „Wsparcie młodych 
przedsiębiorców na starcie” 
 

Badaniem zostało objętych 75 Uczestników/Uczestniczek projektu „Wsparcie młodych 

przedsiębiorców na starcie” zrekrutowanych od dnia 06.06.2013 r. do dnia 09.06.2014 r. W trakcie 

trwania projektu utworzonych zostało pięć naborów, z których każdy liczył 15 osób (8 kobiet, 7 

mężczyzn). Poniższy wykres przedstawia strukturę osób biorących udział w projekcie 

z uwzględnieniem podziału na płeć. Wśród ogółu 75 badanych (100%) przeważają kobiety - 40 (53%), 

natomiast mężczyźni stanowią 47% badanej populacji tj. 35 osób.  

Wykres 6. Struktura osób biorących udział w badaniu wg płci 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Poniższy wykres przedstawia strukturę badanych wg deklarowanego poziomu wykształcenia. Wśród 

ankietowanych wyróżniają się osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym - 40 osób (17K, 23M). 

Analizując wskaźniki ze względu na płeć można stwierdzić, że w przypadku wykształcenia wyższego, 

zadeklarowanego przez 22 osoby - odsetek kobiet jest dwukrotnie wyższy niż w przypadku mężczyzn 

(42,9%). Wykształcenie pomaturalne zadeklarowało 8 osób (6K, 2M), natomiast gimnazjalne 5 osób(2 K, 

3 M). 

Wykres 7. Struktura badanych wg poziomu wykształcenia z podziałem na płeć 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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z powiatu bieszczadzkiego (23) oraz sanockiego (23). 

Wykres 8. Struktura osób biorących udział w badaniu wg miejsca zamieszkania 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Przyglądając się sytuacji bezrobotnych kobiet, które zakwalifikowane zostały do uczestnictwa  

w projekcie, zauważyć można, iż największą motywację do założenia własnej, działalności 

gospodarczej wykazywały mieszkanki powiatu leskiego (17). 

Wykres 9. Struktura osób biorących udział w badaniu wg miejsca zamieszkania z podziałem na płeć 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Inaczej wygląda porównanie wskazania obszaru wiejskiego, jako miejsca zamieszkania. 68%  tj. 51 

ankietowanych pochodziło z obszarów wiejskich. Wpływ na taką charakterystykę grupy badawczej 

ma niewątpliwie specyfika regionu, w którym realizowany był projekt, chociażby niska gęstość 

zaludnienia czy niewielka ilość ośrodków miejskich. 
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Wykres 10. Struktura osób biorących udział w badaniu wg obszaru zamieszkania 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Projekt kierowany był do osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy 

powiatu bieszczadzkiego, leskiego lub sanockiego województwa podkarpackiego. 19% ogółu 

Uczestników/Uczestniczek stanowiły osoby długotrwale bezrobotne, które pozostawały w rejestrze 
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(z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych). Na podstawie 

analizy zaświadczeń wystawianych przez Powiatowy Urząd Pracy właściwy dla 

Uczestnika/Uczestniczki projektu (załącznik do Formularz Rekrutacyjnego), stwierdzono, iż status ten 

dotyczył 14 osób -  6 Uczestniczek i 8 Uczestników projektu. 

Wykres 11. Struktura osób biorących udział w badaniu wg statusu na rynku pracy 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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najchętniej podejmowali decyzje o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.

Wykres 12. Struktura osób biorących udział w badaniu wg wieku (na dzień przystąpienia do udziału w projekcie)

Źródło: opracowanie własne. 

Najliczniejszą grupą Uczestników, było 18 osób w wieku 22 lat, równie duży odsetek stanowiły osoby 

w wieku 23 lat (16) i 24 lat (15). Najmłodszymi Uczestnikami były dwie osoby w wieku 18 lat. 
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1. Diagnoza potrzeb Uczestników/Uczestniczek projektu. 

 
Osoby, które pozytywnie przeszły procedurę rekrutacyjną, zakwalifikowały się do udziału  

w projekcie, podpisały Deklarację uczestnictwa w projekcie oraz umowę szkoleniowo-doradczą.  

Aby dostosować udzielane wsparcie do istniejącego zapotrzebowania przed realizacją części 

szkoleniowo-doradczej sporządzono Indywidualny Plan Działań (IPD) dla każdego/każdej 

Uczestnika/Uczestniczki projektu. IPD sporządzony został na podstawie Diagnozy potrzeb, tak aby 

udzielone wsparcie odpowiadało na potrzeby zgłoszone przez Uczestników/Uczestniczki projektu.  

Uczestnicy/Uczestniczki projektu udzielili odpowiedzi w Diagnozie potrzeb, poprzez 

oznaczenie tego, w jakim stopniu zainteresowani są nabyciem wiedzy z danego tematu. Uzyskane  

w ten sposób wyniki zostały przekazane doradcom i wg potrzeb realizowane. Poniższy schemat 

przedstawia wykaz wszystkich zagadnień zawartych w Diagnozie potrzeb oraz wynik w postaci 

średniego zainteresowania danym tematem na podstawie grupy 75 Uczestników/Uczestniczek 

projektu. 

Wykres 13. Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych. Średni stopień zainteresowania danym tematem. 

Źródło: opracowanie własne. 

4,67 

4,67 

4,63 

4,63 

4,55 

4,48 

4,43 

4,43 

4,42 

4,40 

4,38 

4,37 

4,34 

4,33 

4,32 

4,31 

4,00 

3,95 

3,60 

Etapy uruchomiania działalności gosp.

Obowiązki wobec ZUS

Zasady sporządzania wniosku o przyznanie…

Rozliczanie wsparcia finansowego i pomostowego

Zasady sporządzania biznes planu

Podatki

Zasady sporządzanie biznes planu

Obowiązki Beneficjenta pomocy

ZUS

Zabezpieczanie umów wsparcia pomostowego

Zabezpieczanie umów wsparcia finansowego

Poszukiwanie nowego profilu działalności i…

Poprawa rentowności przedsięwzięcia

Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach…

Formy prawne prowadzenia dział.  gosp.

Zatrudnianie pracowników i ich szkolenia

Analiza SWOT planowanego przedsięwzięcia

Pozyskiwanie środków finansowych

Źródła finansowania dla firm

Diagnoza potrzeb 



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

 
 
 

 
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. 

ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne 
tel. (013) 461-29-98, tel./fax (013) 461-21-47, e-mail: biuro@barr-ustrzyki.pl 

 

 

 

 

Średnie zainteresowanie proponowanymi tematami kształtowało się na wysokim poziomie, niemniej 

jednak największą popularnością cieszyły się tematy związane z rozpoczynaniem prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz z wynikającymi z tego tytułu obowiązkami wobec innych instytucji np. 

ZUS. Słabsze zainteresowanie (poniżej 4,00) wykazano jedynie w dwóch obszarach tematycznych 

związanych z przyszłym finansowaniem działalności gospodarczej. 
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3. Ankieta wejścia/wyjścia 
 

W kolejnym etapie poproszono 75 Uczestników/Uczestniczek projektu o wypełnienie ankiety 

określającej posiadane umiejętności/ wiedzę ze wskazanego zakresu. Celem tego badania było 

sprecyzowanie stopnia posiadanej wiedzy każdego Uczestnika/Uczestniczki. Badanie powtórzono po 

udzieleniu wsparcia tak, aby zbadać ew. przyrost wiedzy. 

Poniżej przedstawiono 13 podstawowych obszarów tematycznych z zakresu prowadzenia działalności 

gospodarczej, z których wiedzę musiała nabyć każda osoba uczestnicząca  

w bloku szkoleniowo-doradczym tak, aby w kolejnych etapach realizacji swojego marzenia  

o własnym biznesie ograniczyć popełnianie błędy do minimum. Katalog pytań zawartych  

w ankiecie wejścia/wyjścia przedstawiał się następująco: 

Tabela 2. Ankieta wejścia/wyjścia. 

Proszę wykazać w jakim stopniu posiada Pan/i wiedzę/ umiejętności  zakresu: 
1. zasad ubiegania się o wsparcie w ramach projektu 
2. zasad sporządzania biznes planu 
3. źródeł finansowania działalności gospodarczej 
4. analizy SWOT planowanego przedsięwzięcia 
5. form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej 
6. etapów zakładania działalności gospodarczej 
7. obowiązków wobec ZUS 
8. podatków i ich rodzajów 
9. wypełniania deklaracji podatkowych 
10. podatku VAT 
11. zasad zatrudniania pracowników 
12. zasad wystawiania faktur, duplikatów faktur, rachunków 
13. środków trwałych i amortyzacji 

Źródło: opracowanie własne. 

Wykres 14. Ankieta wejścia/wyjścia 

 

Źródło: opracowanie własne. 

56,00 

76,00 72,00 

92,00 
84,00 80,00 77,33 80,00 73,33 

82,67 
73,33 74,67 

84,00 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

pyt. 1. pyt. 2. pyt. 3. pyt. 4. pyt. 5. pyt. 6. pyt. 7. pyt. 8. pyt. 9. pyt. 10.pyt. 11.pyt. 12.pyt. 13.

wzrost wiedzy w % 

wzrost wiedzy w %



23 
 

 
 

Analizując zaprezentowany na powyższym wykresie wynik, można zauważyć, iż według 

subiektywnej oceny Uczestników/Uczestniczek projektu, nastąpił znaczny wzrost wiedzy  

i umiejętności, na poszczególne zagadnienia. U każdej z objętych badaniem osób. 

4. Test wejścia/wyjścia 
 

Kolejny - test wiedzy (wejścia i wyjścia) - przedłożony do wypełnienia, miał na celu ustalenie 

rzeczywistego stanu wiedzy, a także wzrostu przyswojonych przez Uczestniczki/Uczestników 

informacji. Test wiedzy został przygotowany w oparciu o zagadnienia realizowane w trakcie szkoleń  

i składał się z 20 pytań jednokrotnego wyboru: 

Tabela 3. Test wejścia/wyjścia. 

1) Wsparcie finansowe wypłacane jest w systemie: 
A. zaliczkowo-refundacyjnym zaliczka wynosi 80% kwoty wsparcia finansowego w kwocie netto 
B. zaliczkowo-refundacyjnym zaliczka wynosi 80% kwoty wsparcia finansowego w kwocie brutto 
C. zaliczkowo refundacyjnym zaliczka wynosi 50% kwoty wsparcia finansowego w kwocie netto 
D. zaliczkowo refundacyjnym zaliczka wynosi 50% kwoty wsparcia finansowego w kwocie brutto 
 
2) Podstawowe wsparcie pomostowe może być przeznaczone między innymi na: 
A. zakup środków trwałych 
B. zapłatę grzywien i kar umownych 
C. składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne właściciela i Fundusz Pracy dla osób ubezpieczających się w   
ZUS/KRUS 
D. zakup materiałów do produkcji 
 
3) Biznes plan to: 
A. zwięzły, jasny opis planowanego przedsięwzięcia 
B. zwięzły, jasny opis firmy i planowanego przedsięwzięcia 
C. zestawienie danych analizy marketingowej 
D. opis firmy 
 
4) Biznes plan wypełniamy: 
A. w ścisłym powiązaniu z wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego. Informacje zawarte w biznes planie 
oraz wniosku muszą być ze sobą zgodne. 
B. w powiązaniu z wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego. Informacje zawarte w biznes planie oraz 
wniosku nie muszą być ze sobą zgodne.  
C. w języku angielskim 
D. zostawiając puste miejsce w punktach biznes planu które nie dotyczą Wnioskodawcy 
 
5) Amortyzacja:  
A. jest kosztem, który nie stanowi wydatku 
B. jest kosztem, który jest wydatkiem 
C. nie jest kosztem 
D. nie jest wydatkiem 
 
6) Rachunek zysków i strat: 
A. dostarcza informacji jak dochodowe jest przedsiębiorstwo 
B. to 3-letnia prognoza finansowa firmy 
C. przedstawia płynność finansową firmy 
D.  sporządzany jest tylko przez banki 
 
7) Odpisy amortyzacyjne: 
A. nie odzwierciedlają utraty wartości środka trwałego 
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B. odzwierciedlają utratę wartości środka trwałego 
C. dla wszystkich środków trwałych stawka amortyzacyjna jest taka sama 
D. przewidywany okres zużycia jest dla wszystkich środków trwałych jednakowy 
 
8) Analiza SWOT planowanego przedsięwzięcia to: 
A. analiza opłacalności inwestycji 
B. analiza płynności finansowej 
C. zbiór informacji diagnozujących firmę i jej otoczenie 
D. zbiór informacji diagnozujących zagrożenia zewnętrzne 
 
9) SWOT przeprowadza się w celu: 
A. analizy ilościowej 
B. uporządkowania informacji  
C. analizy jakościowej 
D. zebrania danych statystycznych 
 
10) Przedsiębiorca, który w okresie ostatnich 2 lat obrotowych zatrudniał 9 pracowników, to: 
A. mikroprzedsiębiorca 
B. mały przedsiębiorca 
C. średni przedsiębiorca 
D. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa 
 
11) Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer: 
A. PESEL 
B. REGON 
C. NIP 
D. PKD 
 
12) Terminy opłacania składek ZUS: 
A. do 10 dnia następnego miesiąca jeżeli przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie za siebie 
B. do 15 dnia następnego miesiąca jeżeli przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie za siebie 
C. do 10 dnia następnego miesiąca jeżeli przedsiębiorca opłaca składki za siebie i za pracowników 
D. do 20 dnia następnego miesiąca jeżeli przedsiębiorca opłaca składki za siebie i za pracowników 
 
13) Która z wymienionych form opodatkowania jest błędna: 
A. Karty podatkowej  
B. Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 
C. Zasad ogólnych 
D. Rozliczeń młodego przedsiębiorcy 
 
14) Podstawowa stawka VAT wynosi: 
A. 19% 
B. 20% 
C. 22% 
D. 23% 
 
15) Deklaracje dla podatku od towarów i usług (formularze VAT – 7) składa się we właściwym urzędzie 
skarbowym za 
okresy miesięczne w terminie:  
A. do 10 dnia miesiąca następującego 
B. do 15 dnia miesiąca następującego 
C. do 20 dnia miesiąca następującego 
D. do 25 dnia miesiąca następującego 
 
16) Głównym aktem prawnym regulującym sprawy zatrudnienia jest: 
A. Kodeks Cywilny 
B. Kodeks Postępowania Administracyjnego 
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C. Kodeks Pracy 
D. Kodeks Karny 
 
17) Pracodawca może zawrzeć maksymalnie: 
A. jedną umowę o pracę na czas określony 
B. dwie umowy o pracę na czas określony 
C. trzy umowy o pracę na czas określony 
D. wiele umów o pracę na czas określony 
 
18) Wraz z zatrudnieniem pracownika pracodawca nie ma obowiązku: 
A. założenia i prowadzenia akt osobowych pracownika 
B. zapewnienia pracownikowi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
C. dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań 
do wykonywania pracy na określonym stanowisku 
D. wypłacić pracownikowi wynagrodzenie w pierwszym dniu pracy za miesiąc który ma przepracować 
 
19) Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe, których wartość: 
A.  jest niższa niż 3 500,00 zł 
B.  jest równa 3 500,00 zł 
C.  przekracza 3 500,00 zł 
D. żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa 
 
20) Amortyzacji podatkowej nie podlegają: 
A. dzieła sztuki i eksponaty muzealne 
B. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością 
C. maszyny, urządzenia i środki transportu 
D. inne przedmioty których przewidywany okres użytkowania przekracza rok 
Źródło: opracowanie własne. 

Struktura odpowiedzi powstała po rozwiązaniu przez Uczestniczki/Uczestników testu, i po 

przeanalizowaniu otrzymanych wyników określa faktyczny stan wiedzy przed szkoleniem oraz po 

ukończonych zajęciach. Poniższy wykres zbiorczy, przedstawia procentowy stosunek poprawnych 

odpowiedzi, udzielanych przez Uczestników/Uczestniczki szkoleń na przestrzeni wszystkich pięciu 

grup szkoleniowych, przed rozpoczęciem udziału w szkoleniu i po jego zakończeniu. W niniejszym 

opracowaniu postanowiono skoncentrować na strukturze wyłącznie poprawnych odpowiedzi, gdyż 

jest ona najważniejszym czynnikiem realizowanego projektu. 

Z przedstawionego wykresu (nr 15 i 16) można wywnioskować, iż nastąpił wzrost poprawnych 

odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w teście wiedzy, za wyjątkiem pyt. numer 16. Wzrost 

poprawnych odpowiedzi jest pozytywnym aspektem, potwierdza prawidłowość i jasność informacji 

przekazanych przez trenera. Nabycie istotniej wiedzy eliminowało ryzyko popełnienia błędu przez 

Uczestniczki/Uczestników projektu w trakcie uczestnictwa w kolejnych etapach. 
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Wykres 15. Test  wejścia/wyjścia pytania 1-10. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Wykres 16. Test  wejścia/wyjścia pytania 11-20. 

 

Źródło: opracowanie własne 
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III. Ocena form wsparcia oferowanych w ramach projektu 
 

Narzędziem badawczym, które pojawiło się, jako ostatnie na etapie podstawowego wsparcia 

szkoleniowo-doradczego była Ankieta oceny. Uczestnicy/Uczestniczki oceniali szkolenia, doradztwo 

indywidualne oraz grupowe. Uzyskane – anonimowe - odpowiedzi dały obraz ich subiektywnej oceny. 

Od opinii na temat całości kursu, poprzez organizację zajęć pod względem miejsca prowadzenia 

szkolenia, wyposażenia technicznego, poczęstunku (serwis kawowy, catering), poprzez poziom 

wiedzy prowadzących, na dobrej atmosferze skończywszy, to jedne z wielu czynników, o których 

ocenę poproszono Uczestniczki/Uczestników. Dzięki opiniom wystawionym przez osoby biorące 

udział w projekcie, istniała możliwość wykrycia ewentualnych niedociągnięć i zaproponowanie 

natychmiastowej korekty. Na potrzeby niniejszego raportu, przedstawione zostaną wyniki dotyczące 

dwóch najważniejszych aspektów oceny tj. stopnia przydatności uzyskanych informacji oraz ogólnej 

oceny danej formy wsparcia. Prezentowane wyniki obrazują opinię wszystkich 

Uczestników/Uczestniczki szkoleń i doradztwa. Ankiety były anonimowe, czego celem było 

zapewnienie pewnej swobody i pewności w wyrażeniu opinii na dany temat. 

 

1. Ankieta oceny szkolenia 
 

Uczestnicy/Uczestniczki oceniający szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” oraz „Elementy 

rachunkowości i podatków w przedsiębiorstwach” określali między innymi: przydatność informacji 

przekazanych podczas każdego z sześciu dni szkoleniowych, ocenili miejsce szkolenia: wyposażenie 

sali szkoleniowej, poziom merytoryczny wiedzy trenerów oraz przyznali ogólna ocenę. Dodatkowo 

mogli wymienić własne spostrzeżenia oraz uwagi. 

Jednym z pytań dotyczących oceny szkolenia było pytanie o przydatność informacji nabytych  

w trakcie jego trwania (wykres poniżej). Analizując zebrane wyniki, zauważyć można, iż 83 % 

respondentów uważa, że informacje przekazane podczas szkolenia były dla nich „bardzo przydatne”, 

dla 7 Uczestników/Uczestniczek informacje były „potrzebne”, jedynie 6 osób nie posiadało zdania na 

ten temat.  

Wykres 17. Ocena informacji uzyskanych podczas uczestnictwa w szkoleniu. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Uczestniczki/Uczestnicy zostali poproszeni również o wystawienie całościowej oceny szkoleniu, 

w którym uczestniczyli. Posłużyła temu skala od 1-5, gdzie: 1 – ocena bardzo niska, 2 – ocena niska, 3 

– ocena średnia, 4 – ocena wysoka, 5 – ocena bardzo wysoka. Poniższy wykres przedstawia zebrane 

wyniki: 

Wykres 18. Ogólna ocena szkolenia. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Blok szkoleniowy oceniony został na bardzo wysokim poziomie. Najwyższa nota udzielona została 

przez 52 osoby (69%), tzw. „czwórkę” wystawiło 29% respondentów, tylko jedna spośród 75 osób 

uczestniczących w szkoleniu przyznała ocenę „3”. O wysokim poziomie oferty szkoleniowej świadczy 

również fakt, iż żadna z osób objętych badaniem nie oceniła szkolenia niżej niż „3”. 

 

2. Ankieta oceny doradztwa indywidualnego 
 

Doradztwo indywidualne było jedną z podstawowych form wsparcia kierowaną do 74 

Uczestników/ Uczestniczek. Tematy realizowane podczas spotkań w ramach 6-ciu godzin zegarowych 

dotyczyły m.in.: zasad sporządzania biznesplanów (w części finansowej i merytorycznej), wniosków  

o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego, wymaganych załączników. Zagadnienia 

realizowane były z uwzględnieniem informacji pozyskanych dzięki Diagnozie potrzeb. Daty, godziny  

i miejsce realizacji wsparcia doradczego ustalane zostały indywidualnie z każdym Uczestnikiem 

projektu. Osoby zamieszkujące w Sanoku i okolicach, po zwróceniu się z pisemną prośbą o zmianę 

miejsca doradztwa, mogły uczestniczyć w spotkaniach w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku, ul. 

Stróżowska 15, 38-500 Sanok. Każdorazowo, po zakończeniu 6-godzinnego doradztwa 

indywidualnego Uczestnicy/Uczestniczki zostali poproszeni o wydanie opinii na jego temat. 

Na potrzeby niniejszego raportu przedstawiono zbiorcze wyniki dla grupy 74 

Uczestników/Uczestniczek doradztwa indywidualnego opiniujących dwa aspekty doradztwa. 

Grupa 75 osób pomniejszyła się, ponieważ jedna z Uczestniczek zrezygnowała z dalszych etapów 

uczestnictwa w projekcie po zakończonej części szkoleniowej.  

W przypadku doradztwa indywidualnego jego ocena przedstawia się następująco: 
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Wykres 19. Ocena uczestnictwa w doradztwie indywidualnym. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Równie wysoko, jak w przypadku części szkoleniowej, oceniono 6-godzinne doradztwo indywidualne. 

Spośród tak licznej 74-osobowej grupy badanych, nie było osoby, która uważałaby, ze uczestnictwo 

w doradztwie było niepotrzebne. Każda z osób wyraziła pozytywna opinię. Znaczna większość, bo aż 

85,14 % Uczestniczek/Uczestników oceniając realizowane zagadnienia określili je, jako bardzo 

przydatne. 14,86% Uczestniczek/Uczestników wybrało opcję „potrzebne”. 

Wykres 20.Ogólna ocena doradztwa indywidualnego. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

3. Ankieta oceny doradztwa grupowego 
 

Ostatnią, podstawową forma wsparcia udzielaną ogółowi Uczestników, było 2-godzinne 

doradztwo grupowe. Przeprowadzone zostało w każdym z 5-ciu naborów zgodnie  

z zaplanowaną tematyką: podatki, ZUS, zasady sporządzania Biznes Planu, sporządzanie Wniosków  

o wsparcie finansowe i pomostowe wraz z załącznikami, zabezpieczanie Umowy na otrzymanie 

wsparcia finansowego i pomostowego, rozliczanie wsparcia finansowego i pomostowego, 

podstawowe obowiązki Beneficjentów Pomocy. Podobnie jak miało to miejsce przy poprzednich 

formach wsparcia poproszono Beneficjentów o wystawienie oceny także doradztwu grupowemu. 

Poniżej przedstawiono uzyskane wyniki: 
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Wykres 21. Ocena informacji uzyskanych podczas doradztwa grupowego. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wykres 22. Ogólna ocena doradztwa grupowego. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Ostatnia forma wsparcia kierowana do Uczestników/Uczestniczek, została bardzo dobrze 

przyjęta, a wystawione wysokie noty, mogą potwierdzić zadowolenie i pozytywny wydźwięk 

przekazanych informacji.  

Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze kierowane do Uczestników/Uczestniczek projektu 

zostało bardzo wysoko ocenione, zarówno w kontekście informacji nabytych przez Uczestników, jak 

też ogólnej oceny. Uczestnicy/Uczestniczki projektu, którzy nie otrzymali dofinansowania nabyli 

niezbędną wiedzę i umiejętności do podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, dzięki 

nabytej wiedzy mogły spełnić swoje marzenie o własnej firmie i założyć działalność, pozyskując na ten 

cel inne środki, niż te oferowane w ramach projektu „Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie”. 

Dzięki temu 5 spośród 15 takich osób uruchomiło działalność. 

 

Niepotrzebne Potrzebne Bardzo
przydatne

Nie mam
zdania

0 
13,7% 

86,3% 

0 

Ocena informacji przekazanych podczas 
doradztwa grupowego 

1 2 3 4 5

0 0 0 
11% 

89% 

Ogólna ocena doradztwa grupowego 



31 
 

 
 

IV. Beneficjenci/Beneficjentki Pomocy projektu „Wsparcie młodych 

przedsiębiorców na starcie” 
 

Ze względu na naturalny podział, jaki dokonał się w trakcie realizacji projektu „Wsparcie 

młodych przedsiębiorców na starcie” na potrzeby monitoringu i ewaluacji utworzono dwie grupy, 

które odrębnie zostały poddane badaniom. Beneficjenci Pomocy zostali wyłonieni w ramach oceny 

złożonych przez nich biznesplanów wraz z załącznikami. W tej części raportu przedstawiono dane 

statystyczne uzyskane na podstawie monitoringu grupy 60 (29K, 31M) Beneficjentów/Beneficjentek 

Pomocy.  

 

Wykres 23. Przedstawia jak rozłożyły się proporcje kobiet i mężczyzn w poszczególnych grupach, które otrzymały 
wsparcie finansowe i pomostowe. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

1. Formy wsparcia – dotacja, pomostowe wsparcie szkoleniowo-

doradcze 

 

Warunkiem ubiegania się o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji 

było ukończenie przez Uczestniczkę/Uczestnika projektu bloku szkoleniowo – doradczego. Wsparcie 

finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej przyznawane było na podstawie oceny 

biznes planu (wraz z Wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego) złożonego przez 

Uczestniczkę/Uczestnika projektu w Biurze Projektu w wyznaczonym przez Beneficjenta terminie.   

Po złożeniu niezbędnych dokumentów dot. przyznania wsparcia finansowego i pomostowego 

Komisja Oceny Wniosków wyłoniła w sumie 60 (29K, 31M) Beneficjentów/ek Pomocy, do których 

zostało skierowane. Każdorazowo z pośród pięciu edycji naborów było to 12 najlepszych biznes 

planów. 
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Do 60 Beneficjentów Pomocy (31 kobiet, 29 mężczyzn) wyłonionych w toku oceny biznesplanów 

kierowano następujące wsparcie: 

 wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej pomocy finansowej w postaci jednorazowej 

dotacji inwestycyjnej w wysokości 40 000,00 PLN 

 

 podstawowe wsparcie pomostowe w postaci bezzwrotnej pomocy finansowej  

w formie co miesięcznej dotacji w wysokości 1 500,00 PLN wypłacana przez 6 miesięcy od 

dnia zawarcia Umowy o udzieleniu podstawowego wsparcia pomostowego, wsparcie 

pomostowe doradcze – doradztwo specjalistyczne w zakresie efektywnego wykorzystania 

dotacji - dla co najmniej 60 Beneficjentów średnio 4 godz. dla jednej/jednego 

Beneficjentki/Beneficjenta. 

 

 wsparcie pomostowe doradcze – doradztwo specjalistyczne w zakresie efektywnego 

wykorzystania dotacji - 4 godz. dla jednej/jednego Beneficjentki/Beneficjenta. 

 

 wsparcie pomostowe szkoleniowe – szkolenie specjalistyczne (6 godzin dydaktycznych tj. 

1 dzień szkoleniowy dla 5 grup szkoleniowo - doradczych)  

 

Ogółem w pięciu grupach szkoleniowych przeprowadzono: 

 240 godzin doradztwa specjalistycznego 

 30 godzin dydaktycznych szkolenia specjalistycznego 

 

Z osobami, które dopełniły formalności i wniosły zabezpieczenie podpisano umowy  

o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego. Ponownie Uczestniczki/Uczestnicy otrzymali 

oprócz wsparcia finansowego (dotacja, wsparcie pomostowe), wsparcie doradcze w celu należytego 

wykorzystania przekazanych środków zgodnie z biznesplanem. Zakres wsparcia pomostowego 

doradczego dotyczył następujących tematów: sporządzanie rozliczenia dotacji, pozyskiwanie środków 

finansowych, zatrudniania pracowników i ich szkolenia, poprawy rentowności przedsięwzięć, 

poszukiwania nowego profilu działalności i rynków zbytu. Przed przystąpieniem do udzielenia 

wsparcia pomostowego doradczego sporządzana została diagnoza potrzeb doradczych, na podstawie 

której opracowane zostały Indywidualne Programy Uczestnictwa (IPU). Doradztwo specjalistyczne 

oraz szkolenie specjalistyczne po przyznaniu wsparcia miało być pomocne  

w przygotowaniu niezbędnych dokumentów do rozliczenia dotacji, oraz przygotowania 

comiesięcznych zestawień wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego. 

Wysokość dotacji wynosiła do 40 000 zł wydatków kwalifikowanych, sposób wypłacania 80% całości 

wnioskowanej dotacji po podpisaniu Umowy, kolejne 20% po przeprowadzonej kontroli. Wsparcie 

pomostowe w wysokości 1 500 zł, przekazywane w comiesięcznych transzach przez pierwsze pół roku 

prowadzenia działalności. Kolejną transzę przekazywano dopiero po poprawnym i terminowym 

rozliczeniu poprzedniej. Wszyscy Beneficjenci Pomocy byli zobowiązani do wydatkowania wsparcia 

pomostowego z najwyższym stopniem staranności zgodnie z Umową o udzielaniu podstawowego 

wsparcia pomostowego oraz według katalogu wydatków kwalifikowanych w ramach wsparcia 
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finansowego.  

 

W szczególności podstawowe wsparcie pomostowe mogło zostać przeznaczona na zapłatę: 

 danin publicznoprawnych (m.in. składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne właściciela  

i Fundusz Pracy dla osób ubezpieczających się w ZUS/KRUS, składki na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne pracowników, podatki związane z prowadzoną działalnością 

gospodarczą), z wyjątkiem kar i grzywien, 

 kosztów administracyjnych (w tym kosztów czynszu lub wynajmu pomieszczeń w części 

bezpośrednio związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą),  

 kosztów eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, 

gazową i wodę), 

 kosztów opłat telekomunikacyjnych (Internet, telefon), 

 kosztów usług pocztowych i kurierskich,  

 kosztów usług kserograficznych, 

 kosztów usług księgowych,  

 kosztów związanych z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związanego bezpośrednio  

z prowadzoną działalnością gospodarczą,  

 kosztów usług prawnych,  

 kosztów materiałów biurowych, 

 koszty opłat i przelewów bankowych,  

 zakup paliwa bezpośrednio związanego z prowadzoną działalnością, 

 kosztów działań informacyjno – promocyjno - marketingowych. 

W celu utworzenia dla każdego z Beneficjantów Pomocy możliwie najkorzystniejszej  

i najefektywniejszej ścieżki wsparcia, wszystkie osoby zostały poproszone o ponowne wypełnienie 

Diagnozy potrzeb.  Zaktualizowane dane dotyczące diagnozy potrzeb, przedstawiają się następująco: 

Wykres 24. Diagnoza potrzeb-aktualizacja 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Ponownie, jak było to w przypadku pierwszej Diagnozy potrzeb, Beneficjenci/Beneficjentki pomocy 

wyrazili duże zainteresowanie, co do nabycia wiedzy w wyszczególnionych zakresach. Prawie 100% 

ankietowanych za najistotniejsze uznało nabycie wiedzy z zakresu sporządzenia rozliczenia dotacji. 

Wysoko również oceniono temat dot. zatrudnienia i szkolenia pracowników, 41 BP zadeklarowało 

chęć zatrudnienia, 32 Beneficjentów/Beneficjentek pomocy w trakcie pierwszego roku prowadzenia 

działalności zatrudni jednego pracownika, natomiast 9 młodych przedsiębiorców poszerzy 

zatrudnienie o dwóch lub więcej pracowników. 

Wykres 25. Deklarowane zatrudnienie. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Kolejną bardzo dobrze przyjętą formą wsparcia dedykowaną młodym przedsiębiorcom było 4-

godzinne doradztwo specjalistyczne. Bardzo wysoki wynik z oceny tej formy potwierdza niezbędność 

jego realizacji. 

 

Wykres 26. Ocena doradztwa specjalistycznego po przyznaniu wsparcia finansowego 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Szkolenie specjalistyczne (6 godzin dydaktycznych tj. 1 dzień szkoleniowy dla 5 grup szkoleniowo - 

doradczych) przeprowadzone wśród 60 BP obejmowało tematy dotyczące sporządzania/rozliczenia 
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dotacji, pozyskiwania środków finansowych, zatrudniania/szkolenia pracowników, poprawy 

rentowności przedsięwzięć, poszukiwania nowego profilu działalności i rynków zbytu. 

Wykres 27. Ocena szkolenia specjalistycznego po przyznaniu wsparcia finansowego 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Pomostowe wsparcie szkoleniowo-doradcze kierowane do młodych przedsiębiorców w ramach 

projektu, cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, a jego wysoki poziom potwierdzają 

zgromadzone opinie. 

2. Dotacja inwestycyjna 
 

W ramach projektu „Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie” powstało 60 nowych 

działalności gospodarczych. Wśród nich najpopularniejsze: zakłady usług leśnych, usługi kosmetyczne 

i fryzjerskie, bary i kawiarnie, działalności fotograficzne i filmowe. Popularnymi były: działalności  

w zakresie prac ziemnych, budowlanych, warsztaty samochodowe, firmy sprzątające. Do 

wyspecjalizowanych można zliczyć: Centrum Językowe, Ośrodek Twórczego Rozwoju, usługi 

wysokościowe, natryskowe ocieplanie pianą, usługi parkieciarskie, frezowanie CNC czy Zakład Usług 

Pogrzebowych. Działalności młodych przedsiębiorców zostały szczegółowo przedstawione w folderze 

stanowiącym załącznik do niniejszego raportu. 

Wsparcie finansowe w postaci bezzwrotniej dotacji inwestycyjnej oraz wkład własny można 

było przeznaczyć wyłącznie na pokrycie kosztów z następujących kategorii wydatków inwestycyjnych: 

 Działanie nr 1. Zakup nowych lub używanych maszyn, urządzeń, sprzętu. 

 Działanie nr 2. Zakup nowych lub używanych środków transportu. 

 Działanie nr 3. Zakup nowego wyposażenia. 

 Działanie nr 4. Zakup nowego lub używanego sprzętu komputerowego. 

 Działanie nr 5. Zakup nowych wartości niematerialnych i prawnych. 

 Działanie nr 6. Zakup robót i/lub materiałów budowlanych. 

 Działanie nr 7. Zakup inwentarza żywego. 

Warto, zatem przyjrzeć się w obszarze jakich działań młodzi przedsiębiorcy dokonywali zakupów 

najchętniej. Poniższy wykres, obrazuje jak rozkładały się działania młodych przedsiębiorców, którzy 

1 2 3 4 5

0 0 0 1 

58 

Ocena szkolenia specjalistycznego 
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otrzymali dofinansowanie w ramach projektu i według których zobowiązani byli realizować, a 

następnie rozliczać przyznaną dotację. 

Wykres 28. Kategorie wydatków inwestycyjnych. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Najpopularniejszymi kategoriami wydatków wg których dokonywano zakupów były działania 1 i 3, 

kolejno 86,67 %, 75 %, co oznacza, iż 52 osoby skorzystały z możliwości zakupu nowych lub 

używanych maszyn, urządzeń, sprzętu oraz 45 osób dokonało zakupu wyposażenia (Działanie nr 3). 

Sprzęt komputerowy (Działanie nr 4) zakupiło 32 osoby (53,33%), natomiast 24 osoby zakupiły środki 

transportu (Działanie nr 2) było to m.in. 17 samochodów dostawczych/ciężarowych, 1 przyczepa 

gastronomiczna czy karawan. Wartości niematerialne i prawne (Działanie nr 5) w tym głównie: 

oprogramowanie, autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do 

wynalazków, patentów itp. zakupiło 21 osób (35%). W ramach działania 7 żaden z Beneficjentów nie 

dokonał zakupu inwentarza żywego. 

Łączna wartość dokonanych zakupów wyniosła prawie 2,5 mln zł. Z całości środków wydanych  

w ramach pięciu edycji projektu najwięcej przeznaczono na realizację zakupów  

w ramach Działania nr 1 (ponad 1,3 mln zł). A łączna wartość drugiego co do popularności działania 

nr 3 wyniosła ponad 450 tys. zł. Przybliżone wartości w ramach poszczególnych działań przedstawia 

wykres 29. 

Wykres 29. Wartość dokonanych zakupów w ramach poszczególnych działań. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Porównując kategorie wydatków, w których najchętniej dokonywano zakupów z ich wartościami 

zauważyć można, iż niezmiennie co do popularności i wartości danego działania pierwsze dwa 

miejsca zajmuje działanie na 1 oraz 3.  Analizując powyższe wykresy zauważyć można również, iż w 

przypadku działania 5 i 6, wartość zakupionych robót i/lub materiałów budowlanych przewyższyła 

jego popularność, choć tylko 11 osób (18,33%) podejmowało się tego działania.   

V. Podsumowanie 
 

Projekt pt. „Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie”, został zrealizowany zgodnie  

z zaplanowanymi w harmonogramie zadaniami, zgodnie z zasadą równościową. Wszystkie cele 

zostały osiągnięte. Docelowym wsparciem finansowym i pomostowym objęto grupę 60 

Beneficjentów/Beneficjentek Pomocy, którzy mogli zrealizować swoje plany związane  

z uruchomieniem własnej działalności gospodarczej (zob. załącznik). Pomoc generowana w ramach 

dofinansowania miała na celu zwiększenie aktywności zawodowej i zdolności do samozatrudnienia 

osób, które tą pomoc otrzymały. Uczestnicy/Uczestniczki projektu, którzy nie otrzymali 

dofinansowania nabyli niezbędną wiedzę i umiejętności do podjęcia i prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej, w efekcie 5 spośród 15 takich osób uruchomiło własną firmę. Wartością 

dodaną projektu było również miejsce pracy, które uzyskało w sumie 51 osób. Młodzi przedsiębiorcy 

(41) zadeklarowali zatrudnienie pracowników. Na 31.03.2015 r. 34 Beneficjentów pomocy zawarło 

umowy o pracę o minimalnym wymiarze ½ etatu na minimum 3 m-ce.  

 

Poniższa tabela przedstawia wszystkie cele projektu (główne i szczegółowe), oraz procentowy 

wskaźnik, w jakim zostały one zrealizowane. 

Tabela 4.  Pomiar wskaźników pomiaru celów oraz produktów, które zostały wytworzone w ramach realizacji projektu. 

Lp. Nazwa wskaźnika 
wartość 

docelowa 
wskaźnika 

2015 Od początku 
realizacji 
projektu 

 

stopień 
realizacji 

wskaźnika 
 

marzec 

K M Ogółem 

1 Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie 70 5 7 12 75 107,14% 

  - w tym liczba osób w wieku 15-24 lata  70 5 7 12 75 107,14% 

  - w tym liczba osób w wieku 15-24 lata 
zamieszkujących obszary wiejskie 

nie dotyczy 2 4 6 48 nie dotyczy 

  - w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy 

nie dotyczy 
2 4 6 55 

nie dotyczy 

      a) w tym liczba osób niepełnosprawnych  nie dotyczy     0 nie dotyczy 

      b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych nie dotyczy 1 0 1 14 nie dotyczy 

      c) w tym liczba osób z terenów wiejskich nie dotyczy 2 4 6 52 nie dotyczy 

  - w tym liczba osób w wieku 50-64 lata  nie dotyczy     0 nie dotyczy 

  - w tym liczba osób, które zostały objęte 
Indywidualnym Planem Działania  

nie dotyczy 
5 7 12 75 

nie dotyczy 

2 Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje 60    60 100,00% 

  - w tym liczba osób w wieku 15-24 lata  nie dotyczy    60 nie dotyczy 

  - w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy 

nie dotyczy 

   23 

nie dotyczy 
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      a) w tym liczba osób niepełnosprawnych  nie dotyczy    0 nie dotyczy 

      b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych nie dotyczy    11 nie dotyczy 

      c) w tym liczba osób z terenów wiejskich nie dotyczy    37 nie dotyczy 

3 Liczba osób, które skorzystały z instrumentów 
zwrotnych 

nie dotyczy 
   0 

nie dotyczy 

4 Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 
udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności 
gospodarczej 

60    60 100,00% 

  w tym przekazanych osobom w wieku 15-24 lata 60    60 100,00% 

  w tym przekazanych osobom znajdujących się w 
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 

nie dotyczy 
   0 

nie dotyczy 

  a) osobom niepełnosprawnym nie dotyczy    0 nie dotyczy 

  b) w tym osobom długotrwale bezrobotnym nie dotyczy    11 nie dotyczy 

  c) w tym osobom z terenów wiejskich nie dotyczy    37 nie dotyczy 

  w tym przekazanych osobom w wieku 50-64 lata nie dotyczy    0 nie dotyczy 

5 Liczba osób, które skorzystały z usług doradczych 
(projekty inżynierii finansowej) 

nie dotyczy 
   0 

nie dotyczy 

6 Liczba osób, które uczestniczyły w szkoleniach 
(projekty inżynierii finansowej) 

nie dotyczy 
      0 

nie dotyczy 

Inne wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie 

1 Liczba osób bezrobotnych poniżej 25 rż., która 
utrzyma działalność gospodarczą przez 12 miesięcy od 
podpisania umowy na wsparcie finansowe 

60    75 107,14% 

2 Liczba bezrobotnych w wieku do 25 rż., które 
rozpoczęły udział w szkoleniach na temat 
prowadzenia działalności gospodarczej 

75    60 100,00% 

3 Liczba bezrobotnych w wieku do 25 rż., którzy 
otrzymali certyfikaty ukończenia szkoleń 

70    60 100,00% 

4 Liczba bezrobotnych w wieku do 25 rż., którzy 
skorzystali z doradztwa w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej 

70    60 100,00% 

5 Liczba bezrobotnych w wieku do 25 rż., którzy nabyli 
wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia i 
prowadzenia działalności gospodarczej 

70    60 100,00% 

6 Liczba osób bezrobotnych w wieku poniżej 25 rż., 
które uruchomiły działalność gospodarczą 

60    60 100,00% 

7 Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 
udzielonych poniżej 25 rż. z EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 

60    75 100,00% 

8 Liczba osób w wieku poniżej 25 rż., które otrzymały 
bezzwrotne dotacje 

60    180 100,00% 

9 Liczba osób, w wieku poniżej 25 rż., które otrzymały 
finansowe wsparcie pomostowe 

60    150 107,14% 

10 Liczba osób w wieku poniżej 25 rż., które skorzystały 
ze wsparcia pomostowego: szkoleniowo-doradczego 

60    74 105,71% 

11 Liczba uczestników/czek szkoleń 75    454 98,70% 

12 Liczba godzin szkoleń w ramach wsparcia 
szkoleniowego i doradczego 

180    60 100,00% 

13 Liczba wydanych certyfikatów 140    60 100,00% 

14 Liczba uczestników/czek doradztwa 70    270 100,00% 

15 Liczba godzin doradztwa udzielonego w ramach 
wsparcia szkoleniowego i doradczego 

460    60 100,00% 

16 Liczba osób, które otrzymają wsparcie finansowe 60    48 100,00% 

17 Liczba osób, które otrzymają wsparcie pomostowe 60    48 100,00% 

18 Liczba godzin doradztwa i szkoleń w ramach wsparcia 
pomostowego 

270    
270 100,00% 

19 Liczba przeprowadzonych wizyt monitorujących BO 60    60 100,00% 
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Załącznik 1. Ankieta ewaluacyjna wejścia/wyjścia 

ANKIETA EWALUACYJNA 
WEJŚCIA/WYJŚCIA 

 

 
Szanowni Państwo!  
 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.                                                        
 Jej celem jest ewaluacja i monitoring projektu pt. „Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" realizowanego 
przez Bieszczadzką Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Zapewniamy, iż pozyskane informacje będą wykorzystane jedynie do celów statystycznych i analizowane 
w postaci zbiorczych wyników - np. 10% badanych udzieliło poprawnej odpowiedzi na pytania ……………. 

 

 

Poniższe Zagadnienia dotyczą zakresu wiedzy i umiejętności potrzebnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. 
Proszę odnieść się do nich osobiście i określić, swoją wiedzę i umiejętności dotyczącą poszczególnych zagadnień. Stopień swojej 
wiedzy należy wyrazić w skali od 1-5 gdzie: 

1 – bardzo niska 2 – niska 3 – średnia 4 – wysoka 5 – bardzo wysoka 
 
 
1. Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach projektu. 

 1    2    3    4   5  
 

2. Zasady sporządzania biznes planu. 
 1    2    3    4   5  

 
3. Źródła finansowania działalności gospodarczej. 

 1    2    3    4   5  
 

4. Analiza SWOT planowanego przedsięwzięcia. 
 1    2    3    4   5  

 
5. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej. 

 1    2    3    4   5  
 

6. Etapy zakładania działalności gospodarczej. 
 1    2    3    4   5  

Tytuł projektu Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie 

Program Operacyjny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 

Metryczka 

Imię i nazwisko  

Płeć  KOBIETA  MĘŻCZYZNA 

Wiek   

Obszar (faktyczne 

miejsce 

zamieszkania) 

  MIEJSKI  WIEJSKI 
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7. Obowiązki wobec ZUS. 

 1    2    3    4   5  
 

8. Podatki i ich rodzaje. 
 1    2    3    4   5  

 
9. Wypełnianie deklaracji podatkowych. 

 1    2    3    4   5  
 

10. Podatek VAT 
 1    2    3    4   5  

 
11. Zasady zatrudniania pracowników. 

 1    2    3    4   5  
 

12. Zasady wystawiania faktur, duplikatów faktur, rachunków. 
 1    2    3    4   5  

 
13. Środki trwałe i amortyzacja. 

 1    2    3    4   5  
 
 

Załącznik 2. Ankieta oceny szkolenia. 

ANKIETA OCENY SZKOLENIA 
 

ABC Przedsiębiorczości 
Elementy rachunkowości i podatków w przedsiębiorstwach 

 

Tytuł projektu Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie 

Program Operacyjny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 

 
Szanowni Państwo! 
 
 Ankieta służy poznaniu Państwa opinii nt. szkolenia. Zapewniamy, iż pozyskane informacje będą 
wykorzystane jedynie do celów statystycznych i analizowane w postaci zbiorczych wyników - np. 10% badanych 
udzieliło poprawnej odpowiedzi na pytania……..             
By pozyskane dane były jak najbardziej rzetelne i bliskie prawdy, prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi na 
wszystkie pytania. Proszę postawić krzyżyk w wybranym miejscu. 
Proszę podać swoją płeć: 
 

 KOBIETA  MĘŻCZYZNA 

 
1. Czy przekazane podczas szkolenia informacje były: 
 
DZIEŃ I: 
niepotrzebne□   potrzebne □  bardzo przydatne □  nie mam zdania □ 
DZIEŃ II 
niepotrzebne□   potrzebne □  bardzo przydatne □  nie mam zdania □ 
DZIEŃ III 
niepotrzebne□   potrzebne □  bardzo przydatne □  nie mam zdania □ 
DZIEŃ IV 
niepotrzebne□   potrzebne □  bardzo przydatne □  nie mam zdania □ 
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DZIEŃ V 
niepotrzebne□   potrzebne □  bardzo przydatne □  nie mam zdania □ 
DZIEŃ VI 
niepotrzebne□   potrzebne □  bardzo przydatne □  nie mam zdania □ 
 
Prosimy o dokonanie oceny, w skali od 1 do 5 (gdzie 1 to ocena najniższa, a 5 ocena najwyższa). 
 
2. Ocena całości kursu: 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 
3. Jak ocenia Pan / Pani organizacje zajęć pod względem: 

 miejsce szkolenia (sala): 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 
 wyposażenie techniczne 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 
 poczęstunek (serwis kawowy, catering): 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 
 poziom wiedzy prowadzących: 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 
 sprawność realizacji szkolenia: 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 
 materiały szkoleniowe (jakość, zawartość) 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 

4. Na ile Pana / Pani oczekiwania wobec szkolenia zostały spełnione: 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 

5. Ocena atmosfery w trakcie szkolenia: 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 

 
Państwa spostrzeżenia są dla nas niezwykle cenne, dlatego też prosimy o wpisanie poniżej dodatkowych 

uwag i komentarzy. 
 
Jakie tematy były dla Pana / Pani najbardziej użyteczne? 
................................................................................................................................................................................... 
Jakie tematy były dla Pana / Pani najmniej użyteczne? 
................................................................................................................................................................................... 
Uwagi ogólne: 
................................................................................................................................................................................... 
 

Załącznik 3. Ankieta oceny doradztwa indywidualnego. 

 
ANKIETA OCENY DORADZTWA INDYWIDUALNEGO 

 
Szanowni Państwo! 
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.  
Jej celem jest ewaluacja i monitoring projektu pt. „Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" realizowanego 
przez Bieszczadzką Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Zapewniamy, iż pozyskane informacje będą wykorzystane jedynie do celów statystycznych i analizowane 
w postaci zbiorczych wyników, które będą przedstawiane w formie anonimowej 
- np. 10% badanych, uważa…. 

Tytuł projektu Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie 

Program Operacyjny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 
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Prosimy również o przemyślane i rozważne wypełnienie ankiety. Udzielone przez Panią/Pana odpowiedzi 
posłużą do zdiagnozowania potrzeb oraz podniesienia poziomu świadczonych usług. 
Proszę postawić krzyżyk w wybranym miejscu lub dokonać oceny w skali od 1 do 5 (gdzie 1 to ocena 
najniższa, a 5 ocena najwyższa). 

 
1. Czy uważa Pani/Pan uczestnictwo w doradztwie za: 
niepotrzebne□  potrzebne □  bardzo przydatne □  nie mam zdania □ 
2.Czy przekazane podczas doradztwa informacje były: 
niepotrzebne□  potrzebne □  bardzo przydatne □  nie mam zdania □ 
3. Jak ocenia Pani/Pan: 

 zgodność tematyki doradztwa z Pani/Pana potrzebami, oczekiwaniami 
1 - 2 - 3 - 4 - 5  

 przekazane informacje były wyczerpujące 
  1 - 2 - 3 - 4 - 5  

 przygotowanie merytoryczne doradcy 
  1 - 2 - 3 - 4 - 5  

 sposób przekazu informacji przez doradcę (zrozumiale przekazywał informacje) 
1 - 2 - 3 - 4 - 5  

 osobiste zaangażowanie doradcy 
1 - 2 - 3 - 4 - 5  

W przypadku zaznaczenia w powyższych odpowiedziach stopnia 1 lub 2 proszę uzasadnić swoją ocenę: 
................................................................................................................................................................................... 
Państwa spostrzeżenia są dla nas niezwykle cenne, dlatego też prosimy o wpisanie poniżej dodatkowych 
komentarzy. 
Jakie tematy były dla Pani / Pana najbardziej użyteczne? 
................................................................................................................................................................................... 
Jakie tematy były dla Pani / Pana najmniej użyteczne? 
................................................................................................................................................................................... 
4. Jak ocenia Pan/ Pani organizację doradztwa pod względem: 

 miejsca doradztwa (pomieszczenie, wyposażenie techniczne): 
1 - 2 - 3 - 4 - 5  

 sprawność realizacji doradztwa (ustalanie terminów doradztwa, dostępność doradców) 
1 - 2 - 3 - 4 - 5  

W przypadku zaznaczenia w powyższych odpowiedziach stopnia 1 lub 2 proszę uzasadnić swoją ocenę: 
................................................................................................................................................................................... 
5. Proszę podać Pani/Pana ocenę ogólną doradztwa (na ile Pani/Pana oczekiwania wobec doradztwa zostały 
spełnione).  

  1 - 2 - 3 - 4 - 5  

W przypadku zaznaczenia w powyższej odpowiedzi stopnia 1 lub 2 proszę uzasadnić swoją ocenę: 
................................................................................................................................................................................... 
Uwagi ogólne (proszę wpisać dodatkowe uwagi, spostrzeżenia, które mogłyby wpłynąć w przyszłości na 
usprawnienie realizacji doradztwa): 
................................................................................................................................................................................... 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

Metryczka 

Płeć  KOBIETA  MĘŻCZYZNA 

Obszar (faktyczne miejsce 

zamieszkania) 
 MIEJSKI  WIEJSKI 
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