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HISTORIA/ SPECYFIKACJA FIRMY  

INTER-COMP MARCIN LASEK 

  Firma istnieje od 2004 r. W pierwszym okresie swojej działalności 

koncentrowaliśmy się wyłącznie na sprzedaży komputerów 

stacjonarnych i serwerów z oprogramowaniem dla małych i 

średnich przedsiębiorstw. Kolejnym etapem rozwoju naszej Firmy 

było uczestnictwo w projekcie współfinansowanym ze środków 

Unii Europejskiej. 

 W okresie od 01.04.2014 r. do 28.02.2015 r. Firma zrealizowała 

projekt „Wiedza i Praktyka dla Logistyka” w ramach działania 8.1 

Rozwój pracowników i przedsiębiorców w regionie, 

organizowanego przez WUP Rzeszów. Projekt zakładał 

podniesienie potencjału rozwojowego i adaptacyjnego 36 firm z 

sektora Transport i Logistyka w woj. podkarpackim poprzez 

podniesienie umiejętności i wiedzy 60 pracowników tych 

podmiotów w zakresie Transportu i Logistyki oraz IT. 2 
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 Zapraszamy do udziału w Projekcie „LUBELSKI 

PRZEDSIĘBIORCA SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 

 Okres realizacji Projektu: 01.03.2017 - 31.03.2019 

 Obszar realizacji Projektu: województwo lubelskie 
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CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 

 

 Wzrost przedsiębiorczości w województwie 

lubelskim w okresie do 31.03.2019 r. dzięki 

utworzeniu 72 mikroprzedsiębiorstw przez 

Uczestników Projektu. 
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Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację 

następujących celów szczegółowych: 

 

 Wzrost wiedzy z zakładania i prowadzenia działalności 

gospodarczej (DG) oraz pisania biznes planów przez 82 osoby do 

31.03.2019 r. 

 Zapewnienie wsparcia finansowego 72 uczestnikom poprzez 

przekazanie im bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej oraz wsparcia pomostowego do 31.03.2019 r. 

 Podniesienie wiedzy z zakresu zarządzania firmą przez  

72 osoby do 31.03.2019 r. 
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ZAPRASZAMY: 

 

 Osoby w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, które: 

 pozostają bez pracy (w tym os. zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), 

 zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób 

zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych 

przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie  

12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu, 

 należą co najmniej do jednej z następujących grup: 

 osoby w wieku powyżej 50 roku życia, 

 kobiety, 

 osoby z niepełnosprawnościami, 

 osoby o niskich kwalifikacjach, tj. posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 

włącznie (maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne, czyli: podstawowe i niższe, 

gimnazjalne, ponadgimnazjalne - zasadnicza szkoła zawodowa/ liceum profilowane/ 

liceum ogólnokształcące/ technikum). 
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Na etapie rekrutacji premiowana będzie przynależność do 

danej grupy docelowej.  

 

Maksymalna liczba pkt, jaką będzie można uzyskać za 

przynależność do grupy docelowej, wynosi 18 pkt: 

 

 osoby w wieku 50+ - 4 pkt, 

 osoby z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym - 3 pkt, 

 osoby zamierzające założyć przedsiębiorstwo społeczne - 3 pkt, 

 kobiety - 4 pkt, 

 osoby niepełnosprawne - 4 pkt. 
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W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY: 

 

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej obejmujące:  

 szkolenia z przedsiębiorczości oraz doradztwo indywidualne 
umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia 
i prowadzenia działalności gospodarczej,  

 przyznanie środków finansowych w postaci dotacji 
bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej  
w kwocie do 23 398,68 zł/os., 

 wsparcie pomostowe finansowe przez okres pierwszych  
12 miesięcy prowadzenia firmy w kwocie do 1 850,00 zł/m-c, 

 wsparcie pomostowe doradcze po założeniu firmy. 

 

Działania towarzyszące: 

 możliwość zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie z przedsiębiorczości i doradztwo 
indywidualne, 

 możliwość pokrycia kosztów opieki nad osobą zależną w trakcie szkolenia  
z przedsiębiorczości. 
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PRZEBIEG NAJWAŻNIEJSZYCH DZIAŁAŃ: 

 

 Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch turach. 

 Nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach każdej tury będzie trwał min.  

2 tygodnie. 

 Rekrutacja do Projektu składa się z następujących etapów:  

1. I etap: ocena formalna, a następnie ocena merytoryczna Formularza rekrutacyjnego pod 

kątem planowanej działalności gospodarczej. 

2. II etap: weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności 

gospodarczej, przeprowadzana przez doradcę zawodowego. 

o W każdej turze rekrutacji 41 osób z najwyższą łączną liczbą punktów oraz pozytywną 

opinią wydaną przez doradcę zostanie zakwalifikowanych do Projektu. 
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PRZEBIEG NAJWAŻNIEJSZYCH DZIAŁAŃ c.d.: 

 

o Uczestnicy wezmą udział w szkoleniu z zakładania i prowadzenia własnej firmy oraz 

doradztwie indywidualnym z zakresu pisania biznes planu. 

o Po zakończeniu w/w form wsparcia Uczestnicy złożą w wyznaczonym terminie 

opracowane wnioski o udzielenie wsparcia finansowego wraz z biznes planem. 

o Biznesplany zostaną poddane ocenie formalnej pod kątem ich kompletności. 

o Decyzja o przyznaniu dotacji będzie oparta na: 

1. Ocenie biznes planu dokonywanej przez Komisję Oceny Wniosków (max. 60 pkt). 

2. Ocenie doradcy zawodowego odnośnie posiadanej wiedzy i kompetencji do prowadzenia 

firmy (max. 20 pkt). 

o W ramach każdego naboru 36 najwyżej ocenionych biznes planów uzyska dofinansowanie 

w kwocie do 23 398,68 zł/os. oraz wsparcie pomostowe finansowe przez okres pierwszych 

12 miesięcy prowadzenia firmy w kwocie do 1 850,00 zł/m-c. 

o Każdy Uczestnik zostanie zobowiązany do zapewnienia środków własnych na założenie 

DG w wysokości co najmniej 2% wartości przyznanej dotacji. 
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 W ramach Projektu, w co najmniej 20% przedsiębiorstw powstałych 

wskutek przyznania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej zostaną utworzone dodatkowe miejsca pracy w okresie  

12 miesięcy od dnia ich utworzenia.  

 Projekt zakłada utworzenie dodatkowych miejsc pracy przez Uczestników 

Projektu, którzy dzięki środkom EFS założą własną działalność 

gospodarczą i utworzą dodatkowe miejsca pracy dla innych osób  

w sektorach:  

 białej gospodarki (tj. sektory związane z lecznictwem, ochroną zdrowia, 

farmaceutyczne, usługami medyczno-opiekuńczymi oraz przemysłem 

produktów medycznych) i/lub, 

 zielonej gospodarki (poza rolnictwem), tj. sektory związane  

z transportem zbiorowym, odnawialnymi źródłami energii, budownictwem 

oraz gospodarką odpadami. 
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Szczegółowe kryteria rekrutacyjne, warunki 

ubiegania się o udział i uczestnictwa w Projekcie 

będą zawarte w Regulaminie rekrutacji 

uczestników oraz Regulaminie przyznawania 

środków finansowych na rozwój 

przedsiębiorczości. 

DOKUMENTY BĘDĄ DOSTĘPNE NA STRONIE 

INTERNETOWEJ PROJEKTU:  

 

www.lubelskiprzedsiebiorca.eu 
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ  

I 

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  

W PROJEKCIE 

  

„LUBELSKI 

PRZEDSIĘBIORCA SZANSĄ 

NA ROZWÓJ REGIONU” 
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