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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie: 
Małopolska Sieć Sukcesorów „SUKCES-JA” 

 
§ 1 Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady 
uczestnictwa w projekcie pt. „Małopolska Sieć Sukcesorów SUKCES-JA” zwanym dalej „Projektem”. 
2. Użyte w regulaminie rekrutacji określenia oznaczają: 
Organizator – należy przez to rozumieć Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie 
ul. św. Anny 9, 31-008 Kraków, NIP 6750200019; 
Uczestnik – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie; 
Sukcesor – następca lub następcy prawni, w wyniku przeprowadzenia sukcesji obejmujący rolę 
większościowego właściciela i zarządzający przedsiębiorstwem 
Nestor – osoba będąca właścicielem (bądź większościowym właścicielem) i zarządzającymi 
przedsiębiorstwem, przekazujące rolę większościowego właściciela i zarządzającego firmą 
rodzinną sukcesorowi lub sukcesorom. 
Sukcesja – wstąpienie w ogół praw i obowiązków przez nabywcę ogółu praw lub części praw 
i obowiązków. O sukcesji mówimy wówczas, gdy następca prawny wywodzi swe prawa od poprzednika 
(właściciela przekazującego firmę/ nestora). 

 
§ 2 Informacje o projekcie 

 
1. Projekt realizowany jest przez Organizatora w ramach realizacji zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości” pn. „Małopolska Sieć Sukcesorów”. 
2. Okres realizacji projektu: od 21.06.2022 do 31.12.2022. 
3. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane 
niniejszym Regulaminem, należy do Koordynatora Projektu. 
 

§ 3 Kryteria rekrutacji 
 

1. Projekt skierowany jest do: 
- nestorów (osób, które już przekazały firmę); 
- sukcesorów (osobą które już przejęły firmę); 
- potencjalnych nestorów (osobą, która zamierzają przekazać firmę); 
- potencjalnym sukcesorem (osobą, która zamierzają przejąć firmę). 
 
2. Teren działania firm, wymienionych w pkt. 1 znajduje się na terenie woj. Małopolskiego.  
 

§ 4 Zasady rekrutacji 
 
1. Rekrutacja prowadzona jest od 01.07.2022 do 31.08.2022. 
2. Nabór do projektu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, spełniających warunki wymienione 
w § 3.  
3. Organizacja procesu rekrutacji jest prowadzona przez Organizatora: 

a) pod numerem telefonu: 12 421-52-51 lub 12 422-05-95; 
b) poprzez stronę: www.izba.krakow.pl; 
c) mailowo: promocja@izba.krakow.pl. 
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4. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: 
a) Wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikiem: formularz można pobrać ze 
strony www.izba.krakow.pl, wypełnić i dostarczyć do siedziby Organizatora w wersji papierowej (osobiście 
lub pocztą) lub przesłać skan mailem na adres promocja@izba.krakow.pl; 
b) Weryfikacja przez Organizatora spełniania kryteriów i kompletności zgłoszenia; 
c) Informowanie przedsiębiorców o wynikach weryfikacji drogą mailową i potwierdzenie udziału 
w Projekcie lub o dopisaniu do listy rezerwowej, jeśli ilość miejsc będzie wyczerpana. 
 
5. W przypadku złożenia niekompletnych lub niepoprawnych pod względem formalnym 
dokumentów rekrutacyjnych, Organizator poinformuje o brakach i wezwie do ich uzupełnienia. Niezłożenie 
dokumentów w terminie wyznaczonym w wezwaniu do uzupełnienia/ poprawy oznacza rezygnację 
z uczestnictwa w projekcie. 
 
6. Do udziału w projekcie w formie spotkań stacjonarnych zakwalifikowanych zostanie 10 firm. Pozostałe 
firmy zostaną zaproszone do udziału w formule online (do wyczerpania miejsc).  
 
7. Pozostałe firmy zostaną zapisane na liście rezerwowej, zgodnie z kolejnością zgłoszeń do 
Projektu. Firmy z listy rezerwowej zostaną zaproszone do udziału w projekcie w formule stacjonarnej 
w przypadku rezygnacji lub dyskwalifikacji którejś z firm zakwalifikowanych do projektu. 
 

§ 5 Zasady organizacji Projektu 
 
1. Celem Projektu jest podniesienie poziomu gotowości do sukcesji w małopolskich firmach poprzez 

wzmocnienie postaw przedsiębiorczych oraz rozwój wiedzy i umiejętności wśród potencjalnych 
sukcesorów/ osób, które przejęły firmę w wyniku sukcesji, w kluczowych obszarach funkcjonowania 
firmy oraz wsparcie wymiany doświadczeń i networkingu w/w osób. 

2. W Projekcie realizowane będą realizowane następujące działania: 
a) Zorganizowanie 1 spotkania inaugurującego w auli Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

w Krakowie przy ul. Rzeźniczej 4 (09/2022); 
b) Zorganizowanie 5 sesji warsztatowych w sali Ośrodka szkoleniowy iLab Plus w Krakowie, 

ul. Przemysłowa 13 (09/2022 – 12/2022); 
c) Zorganizowanie 1 spotkania podsumowującego w auli Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

w Krakowie przy ul. Rzeźniczej 4 (12/2022); 
3. Uczestnik poprzez przystąpienie do Projektu zobowiązuje się brać czynny udział w działaniach (w tym 

wypełnienia ankiet przed/po oraz obecność na minimum 4 warsztatach); 
4. Posiłek w trakcie trwania działań określonych  w pkt. 2 zapewnia Organizator; 
5. Koszty dojazdu do miejsc określonych w pkt. 2 pokrywa Uczestnik. 

 
§ 6 Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia 
dodatkowych jego postanowień. 
2. Regulamin obowiązuje przez czas trwania Projektu. 
3. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej w części dedykowanej 
projektowi. 
 


