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REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA 

FINANSOWEGO 
NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE 

„Wracam Na Rynek!” 
w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, 

Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 
Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 
 

1. Regulamin określa zasady przyznawania wsparcia finansowego Uczestnikom(czkom), 
którzy zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą w ramach projektu 
„Wracam Na Rynek!”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, który jest realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VIII Regionalne kadry 
gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 

2. Niniejszy Regulamin stanowi uszczegółowienie Regulaminu Rekrutacji prowadzonej 
w Projekcie "Wracam Na Rynek!" w części, która dotyczy przyznawania wsparcia 
finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 

3. Niniejszy Regulamin określa zasady ubiegania się o wsparcie finansowe w Projekcie 
"Wracam Na Rynek!", tj. o: 

a. jednorazową bezzwrotną dotację do wysokości 40.000zł, 
b. wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie do wysokości 800zł przez okres 

do 6 miesięcy, a w szczególnych przypadkach do 12miesięcy od dnia 
rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

2. Otrzymana dotacja może stanowić 100% całości inwestycji. Przyznanie wsparcia na 
rozwój przedsiębiorczości nie jest uzależnione od posiadania przez Uczestnika(czki) 
Projektu wkładu własnego. 

3. Wsparcie finansowe przyznawane jest wyłącznie w celu sfinansowania niezbędnych 
kosztów związanych z rozpoczęciem lub prowadzeniem działalności gospodarczej. 
W/w koszty muszą zostać odpowiednio uzasadnione przez Uczestnika(czkę) we 
Wniosku o przyznanie finansowego wsparcia na rozwój przedsiębiorczości. 

4. W ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej możliwe jest sfinansowanie przez 
Beneficjenta pomocy wyłącznie wydatków kluczowych i niezbędnych do 
uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności: 

a. wydatków inwestycyjnych na zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, 
b. prace remontowe i budowlane. 
c. wydatków na pokrycie innych niezbędnych kosztów związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą np. koszt promocji, reklamy. 



 

 

d. pozostały sprzęt i wyposażenie (np. meble), dla których prowadzona jest 
ewidencja ilościowa lub ilościowo – wartościowa. 

5. Niedopuszczalne jest dokonywanie zakupów od najbliższych członków rodziny, tj. 
osób z którymi Beneficjent Pomocy jest w związku małżeńskim albo w stosunku 
pokrewieństwa w linii prostej z Beneficjentem Pomocy. 

6. Beneficjenci pomocy rozliczają wydatki ponoszone w ramach dotacji w kwotach 
brutto (łącznie z VAT) bez względu na fakt, czy są płatnikami podatku VAT czy też 
nie. Niemniej jednak Uczestnik(czka) projektu ubiegający się o jednorazową dotację 
inwestycyjną powinien jednoznacznie określić na etapie konstruowania biznesplanu, 
czy zamierza zarejestrować się jako płatnik VAT, a następnie na etapie podpisywania 
Umowy o przyznaniu środków na rozwój przedsiębiorczości zobowiązać się do 
przeznaczenia całej kwoty uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na 
prowadzoną działalność gospodarczą. O ile odzyskanie środków z podatku VAT 
nastąpi w trakcie realizacji projektu, Beneficjent pomocy zobowiązany jest 
niezwłocznie poinformować o tym fakcie Realizatora Projektu. 

7. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości będą wypłacane po podpisaniu Umowy 

o przyznaniu środków na rozwój przedsiębiorczości na rachunek wskazany przez 
Beneficjenta pomocy, z zastrzeżeniem, że wypłata środków nastąpi po otrzymaniu 
przez Realizatora przeznaczonych na ten cel środków od Instytucji Pośredniczącej II 
Stopnia i spełnieniu przez Beneficjenta pomocy wszystkich warunków Umowy. 

8. Pomoc w postaci środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości stanowi pomoc 
de minimis i może być przyznawana podmiotom gospodarczym we wszystkich 
sektorach, z wyjątkiem: 

a. działalności 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, 

b. działalności w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych 
wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską, 

c. działalności w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów 
rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską jeżeli: 

• wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich 
produktów zakupionych od producentów surowców lub 
wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą objętą pomocą, 

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

d. działalności związanej z eksportem, jeżeli bezpośrednio związana jest  
z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci 
dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością 
eksportową, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa 
w targach i wystawach, badaniach lub usług doradczych z zakresu 
wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi 
pomocy publicznej na działalność związaną z eksportem, 

e. działalności uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji 
krajowej przed towarami importowanymi, 

f. działalności podmiotów prowadzących działalność w sektorze górnictwa węgla  
w rozumieniu rozporządzenia Rady Nr (WE) 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 
roku w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, 



 

 

g. działalności podmiotów w trudnej sytuacji ekonomicznej, 
h. działalności podmiotów na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, 

wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z 
prawem oraz ze wspólnym rynkiem, 

i. działalności podmiotów prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie 
drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do 
takiego transportu, 

j. działalności na projekt, którego realizacja została rozpoczęta przed dniem 
złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

SŁOWNIK POJĘĆ 
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

1. Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt „Wracam Na Rynek!” realizowany w partnerstwie 
przez: Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie wraz ze Społeczną Szkołą 
Zarządzania i Handlu, numer: POKL.08.01.02-12-029/11. 

2. Realizatorze Projektu – należy przez to rozumieć podmiot realizujący projekt, tj.: Towarzystwo 
Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie. 

3. Instytucji Pośredniczącej II Stopnia – należy przez to rozumieć Wojewódzki Urząd Pracy w 
Krakowie. 

4. Uczestniku(czce) Projektu – należy rozumieć jako osobę, która przeszła pozytywnie procedurę 
rekrutacyjną i podpisała umowę uczestnictwa w Projekcie.  

5. Wnioskodawcy(czyni) - należy rozumieć jako uczestnika projektu ubiegającego się o 
wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości. 

6. Beneficjencie Pomocy - należy rozumieć jako Uczestnika(czkę) projektu, który rozpoczął(ęła) i 
prowadzi działalność gospodarczą w trakcie przyznawanych form wsparcia zgodnie z regułami 
konkurencji określonymi w przepisach tytułu VII rozdziału 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) i otrzymał w związku z tym pomoc de minimis. 

7. Komisja Oceny Wniosków (KOW) - organ powołany przez Realizatora Projektu, 
oceniający składane przez uczestników projektu wnioski wraz z załącznikami o 
przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego. 

8. Biurze Projektu – należy przez to rozumieć Biuro Projektu zlokalizowane w budynku siedziby 
Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie przy ul. Janiny Woynarowskiej 
1 w Chrzanowie. 

9. Biurze Regionalnym - należy przez to rozumieć pok Biuro Projektu zlokalizowane w budynku 
siedziby Społecznej Szkoły Zarządzania i Handlu przy ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7 w 
Oświęcimiu. 

10. Wytycznych - należy przez to rozumieć dokument nadany przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego pt. WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA 
ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOSCI, W RAMACH DZAŁANIA 6.2 „WSPARCIE ORAZ 



 

 

PROMOCJA PRZEDSIEBIORCZOSCI I SAMOZATRUDNIENIA” oraz PODDZIAŁANIA 
8.1.2 "WSPARCIE PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH W 
REGIONIE" TYP realizowanych projektów: "Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć 
działalność gospodarczą" (Kraków, 30.01.2012r.). 

11. Doradcy Zawodowym - należy przez to rozumieć wykwalifikowanego(ną) Doradcę(czynię) 
Zawodowego(ą) zatrudnionego(ną) dla potrzeb rekrutacji. 

12. Indywidualny Plan Działania – to osobisty program aktywizacji zawodowej przygotowany 
wspólnie z Uczestnikiem(czką) Projektu oraz z Psychologiem i Doradcą zawodowym. Polega na 
ustaleniu z Uczestnikiem(czką) szeregu działań dostosowanych do jego indywidualnej sytuacji na 
lokalnym rynku pracy. 

13. Wsparciu finansowym na rozwój przedsiębiorczości – chodzi o przyznanie wsparcia w 
wysokości do 40 tyś. złotych dla wybranych Uczestników, oraz spełnili pozostałe wymogi 
wynikające z niniejszego regulaminu i Wytycznych. 

WARUNKI PRZYZNANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 
1. Warunkiem możliwości skorzystania ze wsparcia finansowego jest ukończenie 

wsparcia szkoleniowo - doradczego, realizowanego na podstawie Umowy o wsparcie 

szkoleniowo – doradcze, zawieranej pomiędzy Realizatorem Projektu a 
Uczestnikiem(czką) Projektu. 

2. Uczestnik(czka) otrzymuje w ramach wsparcia szkoleniowo - doradczego: 
a. 5 godzin indywidualnego wsparcia psychologicznego, 
b. 100 godzin szkoleń obejmujących zagadnienia: 

• moduł I - 10 godzin dyd.: 
o podstawy zakładania działalności gospodarczej, 
o podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, 
o podstawy prawne związane z zawieraniem umów, 
o rejestrowanie działalności gospodarczej krok po kroku, 
o role instytucji w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, 

• moduł II - 20 godzin dyd.: 
o analiza rynku pracy, 
o badania rynku, 
o tendencje rozwoju, 
o metody analizy rynku, 
o PR, strategie i narzędzia marketingowe, 

• moduł III - 20 godzin dyd.: 
o finansowanie przedsiębiorstw, 
o wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania, ryzyko i koszty 

pozyskiwania kapitału, 
o fundusze strukturalne - zasady pozyskiwania i rozliczania 

projektów, 
o podstawy analizy finansowej, 

• moduł IV - 40 godzin dyd.: 
o biznesplan, 



 

 

o pisanie biznesplanu - warsztaty, 
• moduł V - 10 godzin dyd.: 

o wybrane zagadnienia określone przez grupę 
 

3. Szkolenia mają na celu nabycie przez uczestników projektu niezbędnej wiedzy do 
założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. 

4. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu planowanego szkolenia. 
5. Szkolenie, zakończy się wydaniem zaświadczenia. 
6. Uczestnikom(czkom) będącym osobami bezrobotnymi, zarejestrowanymi w 

Powiatowym Urzędzie Pracy, uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje 
stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 
1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69,poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin 
szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku 
niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się 
proporcjonalnie. 

7. Uczestnik(czka) projektu zostanie wykluczony z uczestnictwa w projekcie, gdy: 
a. w sposób nieusprawiedliwiony opuści więcej niż 20% godzin szkoleniowych, 
b. oświadczy nieprawdę w którymkolwiek dokumencie rekrutacyjnym. 

8. Usprawiedliwienie nieobecności następuje na pisemny wniosek Uczestnika(czki) wraz 
z przedłożeniem załącznika w postaci: 

a. zwolnienia lekarskiego, 
b. wypisu ze szpitala. 

 

PROCEDURA PRZYZNANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 
1. W terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od zakończenia wsparcia 

szkoleniowo-doradczego Realizator Projektu poinformuje co najmniej poprzez 
zamieszczenie na stronie internetowej projektu oraz miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie, informację o planowanym terminie składania Wniosków o przyznanie 

środków finansowych oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia 

pomostowego wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami do ww. wniosków. 
2. Nabór ww. wniosków nie przekroczyć 10 dni kalendarzowych, począwszy od daty 

zamieszczenia ogłoszenia o terminie i miejscu składania wniosków na stronie 
internetowej Realizatora Projektu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin 
ten może ulec zmianie, po uzyskaniu przez Realizatora Projektu zgody ze strony IP II.  

3. O wsparcie w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej mogą ubiegać się jedynie 
Uczestnicy(czki), którzy złożyli prawidłowo sporządzone wnioski wraz z 
załącznikami. 

4. Wniosek o przyznanie środków finansowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. Wraz z Wnioskiem o przyznanie środków finansowych  Uczestnik(czka) 
składa: 

a. biznesplan stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, 
b. potwierdzenie wykonania usługi doradczo - szkoleniowej, poświadczające 

uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć przewidzianych Umową o wsparcie 

szkoleniowo – doradcze, 



 

 

c. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku 
kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych wraz z 
zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o 
nieskorzystaniu z pomocy de minimis, 

d. informację o wcześniej otrzymanej pomocy publicznej dotyczącej tych samych 
kosztów kwalifikowanych, 

e. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie 
Uczestników(czek) Projektu, którzy posiadali zarejestrowaną działalność 
gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do 
projektu), 

f. oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w 
tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych 
w ramach POKL na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz 
prowadzeniem działalności gospodarczej,  

g. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi 
gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
Karny, 

h. oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych 
i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego 
lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań. 

5. Ponadto do wniosku załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy w 
przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem wniosku:  

a. oświadczenie o dacie złożenia wniosku zarejestrowanie/rozpoczęcie 
działalności gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego 
Rejestru Sądowego wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia 
wniosku;  

b. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (zaświadczenia w tym 
zakresie należy przedłożyć przed podpisaniem umowy o przyznanie wsparcia 
finansowego);  

c. oświadczenie o kwalifikowalności VAT.  
6. Realizator informuje podczas składania wniosków o przyznanie podstawowego 

wsparcia pomostowego o warunkach i trybie możliwości przyznania przedłużonego 
wsparcia pomostowego Uczestnikom(czkom). 

7. Realizator nie dopuszcza możliwości składania dokumentów za pośrednictwem poczty 
elektronicznej i faksu. O dacie złożenia dokumentów nadesłanych Pocztą Polską 
decyduje data nadania, a za pośrednictwem firm kurierskich decyduje data wpływu do 
siedziby Realizatora. 

8. Dokumenty, które wpłyną do Realizatora w ustalonym terminie naboru, będą 
rejestrowane w dniu ich wpłynięcia poprzez nadanie numeru ewidencyjnego. 

9. Uczestnik(czka) Projektu może złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie wsparcia 
finansowego na rozwój przedsiębiorczości.  

10. Uczestnik(czka) Projektu ma prawo do wycofania złożonego przez siebie wniosku. W 
tym celu powinien zwrócić się w formie pisemnej do Realizatora, z podaniem numeru 
ewidencyjnego wniosku. Dokumenty, które zostały wycofane nie będą zwracane, ale 
przechowywane w dokumentacji projektowej.  

11. W okresie trwania naboru, Uczestnik(czka) Projektu ubiegający się o wsparcie, ma 
prawo do korekty złożonych dokumentów wg następującej procedury: wycofania 



 

 

wcześniej złożonego wniosku i złożenia ponownie skorygowanego wniosku o 
udzielenie wparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 

12. Kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się po podpisaniu Umowy na otrzymanie 
wsparcia finansowego.  

13. Wszystkie złożone przez uczestników projektu wnioski są weryfikowane i oceniane 
przez Komisję Rekrutacyjną, która w tej fazie rekrutacji nazywana będzie Komisją 
Oceny Wniosków (w skrócie KOW). W skład KOW wchodzi co najmniej dwie osoby, 
posiadające praktyczną wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej, m.in. 
trenerzy przedsiębiorczości, doradcy, osoby posiadające doświadczenie w ocenie 
biznesplanów, posiadające wykształcenie z zakresu: finansów, prawa, księgowości, 
marketingu, zarządzania oraz Koordynator Projektu. 

14. W pracach Komisji może uczestniczyć niezależny obserwator Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Krakowie posiadający prawo wglądu do dokumentów ocenianych przez 
Członków KOW oraz wnoszenia zastrzeżeń proceduralnych do dokonanej oceny. 

15. KOW dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie środków na 
rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami w terminie do 21 dni roboczych od 
daty zakończenia naboru wniosków. W uzasadnionym przypadku Realizator może 
przedłużyć wymieniony termin po uzgodnieniu z Instytucją Pośredniczącą II Stopnia. 

16. KOW dokonuje oceny kompletności oraz poprawności wniosków wraz z załącznikami 
w trakcie oceny formalnej, w oparciu o Kartę Oceny Formalnej wniosków o 
przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości - stanowiącą załącznik nr 3 do 
niniejszego Regulaminu. 

17. Na etapie oceny formalnej wnioski, w których wystąpiły braki, mogą zostać 
poprawione przez Uczestnika(czkę) Projektu i ponownie przedstawione do oceny w 
terminie określonym przez Beneficjenta. W szczególności mogą to być: brak podpisu, 
brak załącznika, błędy, które nie mają wpływu na zawartość merytoryczną wniosku i 
których popełnienie nie zaburza oceny kwalifikowalności przedsięwzięcia (tj. np. 
oczywiste pomyłki rachunkowe).Nie dokonanie uzupełnień w terminie może 
skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej. 

18. Po dokonaniu oceny formalnej i ogłoszeniu wyników etapu oceny formalnej KOW 
przystępuje do oceny merytorycznej. Przedmiotem oceny merytorycznej są wyłącznie 
wnioski spełniające wymogi formalne. 

19. Ocena merytoryczna polega sprawdzeniu poszczególnych elementów opisu 
planowanej działalności gospodarczej dokonanym zostanie zgodnie z Kartą Oceny 
Merytorycznej (stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu) wraz ze 
szczegółowym, opisowym uzasadnieniem oceny biznes planu tj.: 

a. pomysł na biznes (maksymalna liczba: 35pkt; wymagane uzyskanie minimum: 
25pkt), 

b. potencjał wnioskodawcy (maksymalna liczba: 15pkt; wymagane uzyskanie 
minimum: 9pkt), 

c. efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia (maksymalna liczba: 40pkt; 
wymagane uzyskanie minimum: 30pkt), 

d. operacyjność i kompletność (maksymalna liczba: 10pkt; wymagane uzyskanie 
minimum: 6pkt). 

20. Ocena dokonana przez KOW (stanowiąca średnią arytmetyczną 2 ocen) stanowić 
będzie podstawę do stworzenia listy wniosków spełniających minimum punktowe, 
uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów.  

21. Wsparcie w postaci przyznania środków na rozwój przedsiębiorczości oraz wparcie 
pomostowe może być przyznane uczestnikom projektu, których biznes plany uzyskały 
minimum 70 pkt. ogółem oraz minimalną ilość punktów w poszczególnych 



 

 

kategoriach oceny (określoną w Karcie Oceny Merytorycznej Biznes Planu). Wniosek 
może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

22. W przypadku skrajnie różnych ocen, w których różnica w punktacji wynosi powyżej 
20 punktów, wniosek obligatoryjnie oceniany jest przez trzeciego członka KOW. 
Ostateczną liczbę punktów, stanowiącą o miejscu na liście, stanowi średnia ocen 
trzeciego oceniającego i tego członka KOW, którego ocena była punktowo bliższa do 
trzeciej oceny. 

23. W przypadku otrzymania minimum punktowego przyznawane są dodatkowo punkty 
preferujące osoby wg ich sytuacji na rynku pracy (weryfikowane na podstawie 
dokumentów rekrutacyjnych): 

a. zwolnienie z przyczyn zakładu pracy do 6 miesięcy - dodatkowo 10pkt, 
b. w trakcie zwolnienia - dodatkowo 5pkt, 
c. zagrożone zwolnieniem - dodatkowo 1pkt. 

24. Realizator ma obowiązek poinformowania uczestników projektu o przyjętych 
powyższych kryteriach oceny biznes planów i przyznania punktów preferencyjnych 
(udokumentowany przez podpisanie stosownego oświadczenia przez uczestnika 
projektu). 

25. KOW pisemnie informuje uczestnika projektu o wynikach oceny wniosku w terminie 
5 dni roboczych od dnia dokonania oceny, wraz z uzasadnieniem. Komisja oceniająca 
wniosek dokona również oceny kwalifikowalności wydatków w przypadku wsparcia 
finansowego i może zakwestionować wysokość wnioskowanej pomocy, jeśli uzna, że 
nie wszystkie wydatki wykazane we wniosku są kwalifikowalne. 

26. Po dokonaniu oceny merytorycznej i przyznaniu punktów dodatkowych Realizator 
Projektu informuje na piśmie Uczestników(czki) Projektu o wynikach oceny. 

27. Po dokonaniu oceny publikowana jest lista rankingowa wniosków rekomendowanych 
do uzyskania wsparcia i wniosków, które nie są rekomendowane do dofinansowania. 

28. Uczestnikowi(czce) projektu, którego wniosek i biznes plan nie został 
rekomendowany do dofinansowania, a którego zdaniem naruszono procedury oceny 
lub wniosek oceniono niezgodnie z kryteriami, przysługuje prawo złożenia na piśmie 
do Realizatora Projektu wniosku o ponowną weryfikację wniosku o przyznanie 
środków finansowych w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej 
projektu wyników oceny listy rankingowej. Lista rankingowa publikowana jest 
również w siedzibach Realizatorów. 

29. Wniosek o ponowną weryfikację Wniosku o przyznanie środków finansowych 
powinien zawierać uzasadnienie i podaniem kwestionowanych zapisów decyzji KOW.  

30. KOW Projektu ma obowiązek dokonania powtórnej oceny w terminie 5 dni roboczych 
od dnia złożenia wniosku o ponowną weryfikację Wniosku o przyznanie środków 
finansowych. 

31. Powtórnej ocenie podlegają jedynie te części wniosku, które były przedmiotem 
odwołania. Jeżeli jednak z treści wniosku o ponowne rozpatrzenie nie wynika 
jednoznacznie, jaka część oceny została zakwestionowana, wniosek taki podlega 
powtórnej ocenie w całości. 

32. Realizator Projektu w terminie 5 dni roboczych od zakończenia powtórnej weryfikacji 
Wniosku o przyznanie środków finansowych ma obowiązek pisemnego 
poinformowania uczestnika projektu o jej wynikach, która jest oceną wiążącą i 
ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. 

33. Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania 
dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowną weryfikację 
Wniosku o przyznanie środków finansowych. 



 

 

34. Ostateczna lista rankingowa wniosków rekomendowanych do uzyskania wsparcia i 
wniosków, które nie są rekomendowane do dofinansowania stanowi podstawę do 
wypłacenia środków na wsparcie przedsiębiorczości i wsparcie pomostowe. 

35. Realizator Projektu sporządza protokół z każdego posiedzenia Komisji, zawierający 
informacje z przebiegu prac Komisji, w tym załączoną listę wniosków, która 
podpisana jest przez wszystkich członków Komisji. 

36. Po otrzymaniu informacji o wynikach oceny i możliwości przyznania środków 
finansowych na rozwój przedsiębiorczości Uczestnik(czka) Projektu zobowiązany jest 
do zarejestrowania działalności gospodarczej, najpóźniej do dnia podpisania Umowy o 
przyznaniu środków na rozwój przedsiębiorczości. 

37. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu przez Uczestnika projektu, kolejna 
osoba z listy rezerwowej będzie poinformowana o rekomendacji do dofinansowania. 

38. Wsparcie w postaci przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 
przyznawane jest wnioskom, które uzyskały największą liczbę punktów, przy czym 
uzależnione jest to od dostępności środków. 

 

UMOWA O UDZIELENIU WSPARCIA FINANSOWEGO 
 

1. Wsparcie w postaci przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 
realizowane jest na podstawie Umowy o przyznaniu środków na rozwój 

przedsiębiorczości zawieranej pomiędzy Realizatorem Projektu a Uczestnikiem(czką) 
Projektu. 

2. Wyżej wymieniona umowa może zostać podpisana po dostarczeniu przez 
Uczestnika(czki) Projektu: 

a. kopii dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej, 
b. kopii dokumentu poświadczającego nadanie numeru REGON dla prowadzonej 

działalności gospodarczej, 
c. kopii dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUA, ZUS ZFA/ZPA) 

prowadzonej działalności gospodarczej, 
d. zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego wydatkowania 
środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, 

e. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
(zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 
2010 r., poz. 311, 

f. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym beneficjent 
pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach 
kalendarzowych, pomocy 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 tys. euro, a w przypadku podmiotu 
prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w 
złotych kwoty 100 tys. euro, obliczonych według średniego kursu narodowego 
banku polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, lub oświadczenie 
o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w 
którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających 
go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de 
minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy, 

g. zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości. 



 

 

3. Realizator Projektu przechowuje Umowę o przyznaniu środków na rozwój 
przedsiębiorczości na otrzymanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami, którymi 
są Wniosek na otrzymanie wsparcia finansowego i załączniki do wniosku. 

4. Realizator Projektu, na podstawie decyzji Beneficjenta pomocy określa w umowie 
formę zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości na wypadek niedotrzymania przez Beneficjenta pomocy warunków 
umowy. 

5. Formą zabezpieczenia może być w szczególności:  
a. poręczenie, 
b. weksel własny, 
c. weksel z poręczeniem wekslowym, 
d. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, 
e. gwarancja bankowa, 
f. zastaw na prawach lub rzeczach, 
g. blokada rachunku bankowego. 

6. Do prawidłowego zabezpieczenia wymagane jest również: 
a. przedstawienie oświadczenia współmałżonka uczestnika projektu ubiegającego 

się o wsparcie finansowe, o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania. 
b. Przedstawienie oświadczenia współmałżonka poręczyciela o wyrażeniu zgody 

na poręczenie lub oświadczenia beneficjenta pomocy/poręczyciela o zniesieniu 
lub nieistnieniu wspólności majątkowej małżeńskiej - w przypadku wyboru 
zabezpieczenia w formie poręczenia osoby fizycznej.  

7. W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie poręczenia wymagane jest uwzględnienie 
warunków wynikających z Wytycznych, tj. poniższych warunków: 

a. Poręczycielami Beneficjenta pomocy mogą zostać co najmniej dwie osoby 
fizyczne będące w wieku do 65 lat: 

• na których nie ciążą zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i 
administracyjnych i nie toczy się w stosunku do nich postępowanie 
sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych 
zobowiązań, 

• pozostających w stosunku pracy z pracodawcą niebędącym w stanie 
likwidacji lub upadłości, zatrudnionych na czas nieokreślony lub określony 
minimum 3 lat licząc od dnia złożenia wniosku, niebędących w okresie 
wypowiedzenia, lub prowadzących działalność gospodarczą przez okres 
minimum 6 miesięcy, która nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, lub 
mających przyznane prawo do emerytury lub renty na okres nie krótszy niż 
2 lata począwszy od dnia złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia 

finansowego na rozwój przedsiębiorczości,  
• uzyskujących miesięczny dochód minimum 1 500 zł brutto. 

b. Konieczne jest przedstawienie przez Poręczycieli dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków wymienionych  pkt 7. litera a), oraz: 

• zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie 
społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia),  

• zaświadczenie z US o niezaleganiu w opłatach podatku (ważne 1 miesiąc 
od daty wystawienia),  

• zaświadczenie z US o dochodach za ostatni rok. 
8. Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie wykonania umowy następuje na pisemny 

wniosek Uczestnika(czki) Projektu (Beneficjenta Pomocy) po ostatecznym rozliczeniu 
Umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 



 

 

9. Koszty ustanowienia zabezpieczenia nie mogą być pokrywane ze środków dotacji.  

10. Wydatki kwalifikowane podlegające finansowaniu ze środków pochodzących ze wsparcia 
finansowego powinny być ponoszone po podpisaniu Umowy o przyznanie wsparcia 

finansowego na rozwój przedsiębiorczości.  

11. Rozliczenie wydatkowania otrzymanego wsparcia finansowego na rozwój 
przedsiębiorczości następuje:  

a. zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym stanowiącym załącznik do 
Umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, w 
terminie wskazanym w w/w umowie - nie później jednak niż 30 dni 
kalendarzowych od dnia zakończenia wydatkowania środków. W 
uzasadnionych wypadkach i za zgodą Realizatora termin ten może ulec 
wydłużeniu – nie dłużej jednak niż do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
Zmiana terminu rozliczenia wymaga sporządzenia aneksu do umowy.  

b. w formie zgodnej ze wskazaniami wynikającymi z umowy, poprzez:  

• złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym, 

• szczegółowe zestawienie zakupionych dóbr i usług, ich wartości oraz 
parametrów techniczno-jakościowych. 

• kopie faktur i innych dokumentów księgowych potwierdzających 
dokonanie deklarowanych inwestycji (np. umów kupna, potwierdzeń 
odbioru urządzeń lub wykonania prac), jak również kopii wyciągów 
bankowych z rachunku Beneficjenta Pomocy potwierdzających dokonanie 
wydatków będą przedstawiane do wglądu wyłącznie w przypadku 
zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości lub zasadności 
dokonania wydatku przez uczestnika projektu, zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym.  

c. Załączony do umowy Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi 
szczegółowy kosztorys wydatków w ramach opisanego w biznesplanie 
przedsięwzięcia, ze wskazaniem terminu wydatkowania. Beneficjent pomocy 
może wystąpić do Realizatora z pisemnym wnioskiem o zmianę zapisów 
harmonogramu w zakresie wskazanych towarów bądź usług, ich parametrów 
technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. Dokonanie 
zmian wymaga:  

• uzyskania decyzji Realizatora wydanej w formie pisemnej (w ciągu 15 dni 
roboczych) o zatwierdzeniu wprowadzenia wnioskowanych zmian,  

• sporządzenia aneksu do umowy, jeśli jej wysokość przekroczy 10% 
wielkości wydatku wynikającego z harmonogramu;  

• sporządzenia aneksu do umowy w celu zapewnienia zgodności stanu 
faktycznego z zapisami harmonogramu z zachowaniem obowiązujących 
zasad, celów projektu i biznesplanu – wyłącznie w przypadku, gdy zmiana 
w harmonogramie przekroczy 10% wydatku.  

12. Beneficjent pomocy, który otrzymał wsparcie na mocy, Umowy o udzielenia wsparcia 

finansowego, ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi 
odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia wsparcia do 
dnia zapłaty, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania beneficjenta (operatora 
wsparcia finansowego) lub właściwego organu kontrolnego, jeżeli:  



 

 

• prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy 
liczony od dnia zawarcia Umowy o przyznanie wsparcia finansowego. Do 
okresu prowadzenia działalności zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z 
powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,  

• otrzymane środki w części lub całości wykorzystał niezgodnie z 
przeznaczeniem ,  

• zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od 
dnia zawarcia Umowy o przyznanie wsparcia finansowego w ramach 
projektu.  

• złożył niezgodne z prawdą oświadczenia, o których mowa w Wytycznych,  
• naruszył inne warunki umowy.  

 

WSPARCIE POMOSTOWE 
1. Wsparcie pomostowe może być udzielone Beneficjentom Pomocy, którzy objęci byli 

obowiązkowym wsparciem szkoleniowo – doradczymi i którzy rozpoczęli działalność 
gospodarczą po pozytywnej ocenie biznesplanów i otrzymali wsparcie finansowe w 
ramach projektu. 

2. Kwota finansowego wsparcia pomostowego ma na celu ułatwienie początkującemu 
przedsiębiorcy pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych przez Beneficjenta pomocy, 
niezależne od poziomu przychodów (w szczególności w postaci składki na ubezpieczenia 
społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, koszty wynajmu lokalu, koszty marketingu i 
promocji prowadzonej działalności, koszty finansowo-księgowe). 

3. Wydatki ponoszone na podstawowe wsparcie pomostowe nie mogą być tożsame z 
wydatkami poniesionymi z tytułu realizacji Umowy o przyznanie wsparcia finansowego 

na rozwój przedsiębiorczości. Wysokość wsparcia powinna być określona kwotowo we 
Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego  

4. Finansowe wsparcie pomostowe jest bezzwrotną pomocą kapitałową, co do zasady 
przyznawaną w formie comiesięcznej dotacji. Przyznawane jest ono na podstawie 
Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego złożonego przez 
Beneficjenta pomocy uczestniczącego w projekcie do Realizatora Projektu wraz z 
Wnioskiem o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 

5. Beneficjent pomocy jest uprawniony do otrzymywania podstawowego wsparcia 
pomostowego w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
obejmującego finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie 
większej niż 800,00 zł. 

6. Weryfikacja i ocena wniosków o przyznanie podstawowego finansowego wsparcia 
pomostowego jest dokonywana przez KOW wraz z weryfikacją Wniosku o przyznanie 

środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 

7. Wnioski o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego podlegają ocenie formalnej i 
merytoryczno - technicznej zgodnie z założeniami wynikającymi z:  

a. Karty weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego 
(załącznik nr 7), 

b. Karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego 
(załącznik nr 8), zawierającej ilość punktów wraz z uzasadnieniem przyznanej 
punktacji. 



 

 

8. Procedura oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z 
procedura odwoławczą jest analogiczna do procedury oceny Wniosków o udzielenie 

wsparcia finansowego. 
9. Wniosek w trakcie oceny merytorycznej: 

a. może uzyskać maksymalnie 60 punktów – w ramach oceny jednego oceniającego, 
b. uzyska rekomendacje do wypłaty wsparcia po uzyskaniu nie mniej niż 60% 

punktów ogółem, oraz nie mniej niż 60 % punktów możliwych do uzyskania w 
każdym punkcie oceny w każdej z kart oceny merytorycznej, 

c. zostaje poddany ocenie dwóch losowo wybranych oceniających, a ocena z 
uzasadnieniem zostaje zawarta w Karcie oceny merytoryczno-technicznej. 

10. Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane jest w miesięcznych transzach, po 
przedstawieniu przez Uczestnika projektu wniosku o wypłatę wsparcia pomostowego 
wraz z dokumentem poświadczającym opłacenie obowiązkowych składek ZUS oraz 
po przedłożeniu innych opłat poniesionych w ramach prowadzonej działalności. 

11. Z Uczestnikiem, któremu zostanie przyznane wsparcie pomostowe Realizator Projektu 
podpisuje Umowę o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. Umowa ta 
określa: 

a. wartość i warunki wypłaty środków,  

b. wysokość transz, termin ich wypłaty,  

c. sposób weryfikacji wydatkowanych środków i prowadzenia działalności 
gospodarczej, 

d. termin i formę wniesienia zabezpieczenia, 

e. opis procedury zwrotu wypłaconych środków, w tym termin i sposób naliczania 
odsetek. 

12. Beneficjent pomocy, który otrzymał wsparcie pomostowe ma obowiązek dokonania 
jego zwrotu (wraz z należnymi odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych 
od dnia udzielenia wsparcia do dnia zapłaty), w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
wezwania operatora wsparcia finansowego lub właściwego organu kontrolnego, gdy:  

a. prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 6 miesięcy liczony od 
dnia zawarcia Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (do 
okresu prowadzenia działalności zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu 
choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego),  

b. otrzymane środki w części lub całości wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem, 

c. zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej w okresie 6 miesięcy od dnia 
zawarcia Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, 

d. złożył niezgodne z prawdą oświadczenia, o których mowa w niniejszych 
Regulaminie,  

e. naruszył inne warunki umowy. 

 

PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE 
1. W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek Beneficjenta Pomocy istnieje możliwość 

przedłużenia udzielonego wsparcia pomostowego o kolejne 6 miesięcy, jednak nie dłużej 



 

 

niż do 12 miesiąca od dnia zawarcia umowy o udzielenie podstawowego wsparcia 
pomostowego. Powyższa sytuacja powinna mieć miejsce jedynie w przypadku, gdy mimo 
utrzymującej się słabej kondycji finansowej beneficjenta pomocy, istnieje uzasadniona 
potrzeba kontynuowania udzielania mu pomocy.  

2. Procedura oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z 
procedurą odwoławczą jest przeprowadzona przez operatora wsparcia finansowego na 
tych samych zasadach, co ocena Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego. 

3. O przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, beneficjent pomocy może ubiegać 
się składając (w terminie do 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego 
wsparcia pomostowego) Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego 
wraz z następującymi załącznikami:  

a. sprawozdanie finansowe:  

• dla podmiotów prowadzących księgi handlowe - bilans oraz rachunek 
zysków i strat za ostatnie 3 miesiące działalności lub uproszczone 
sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i 
strat za ostatnie 3 miesiące,  

• dla podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów 
zestawienie przychodów i kosztów za ostatnie 3 miesiące prowadzonej 
działalności,  

• dla podmiotów opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych – oświadczenie o wysokości osiągniętych 
przychodów w okresie prowadzenia działalności gospodarczej (w 
przypadku działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób 
fizycznych lub jawnej osób fizycznych o sumie przychodów tej spółki),  

• dla podmiotów opodatkowanych w formie karty podatkowej - 
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości płaconego, co miesiąc 
podatku netto w okresie prowadzenia działalności gospodarczej.  

b. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, 

c. oświadczenie o nie zawieszeniu bądź wyrejestrowaniu działalności gospodarczej,  

d. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu 
w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny,  

e. oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i 
nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub 
windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,  

f. oświadczenie beneficjenta pomocy o przyczynach pozostawania w złej kondycji 
finansowej;  

g. harmonogram rzeczowo-finansowy. 

4. W przypadku przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego Realizator wraz z 
Beneficjentem pomocy podpisują aneks do Umowy o udzielenie podstawowego 
wsparcia pomostowego. 



 

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 
1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do: 

a. zapoznania się z niniejszym regulaminem i akceptacji jego warunków, 

b. wypełniania obowiązków wynikających z umów zawartych z Realizatorem 
Projektu oraz Wytycznych Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania pomocy 
na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 8.1.2 – Wsparcie procesów 
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki w województwie małopolskim, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Krakowie, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz innych dokumentów 
dotyczących Poddziałania 8.1.2 PO KL, 

c. wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu oraz udzielania niezbędnych 
informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu, 

d. niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Realizatora Projektu o zmianach: 
nazwiska, miejsca zamieszkania, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 
lub innych okolicznościach mających wpływ na realizację zobowiązań 
wynikających z zawartych umów, 

e. umożliwienia tworzenia dokumentacji fotograficznej niezbędnej do kontroli 
monitorowania realizacji projektu, 

f. dostarczania Realizatorowi Projektu na jego prośbę wszelkich niezbędnych 
dokumentów związanych z realizacją projektu, 

g. poddania się monitoringowi i kontroli uprawnionych organów, 

h. przechowywania dokumentacji związanej z otrzymaną pomocą de minimis przez 
okres 10 lat od dnia udzielania wsparcia, 

i. realizacji działań informacyjno-promocyjnych w zakresie finansowania 
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej zgodnie z Wytycznymi 
dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki – w tym do oznaczenia miejsca prowadzonej działalności gospodarczej 
informacją o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z logotypami. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Realizatora Projektu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach 

programowych i wytycznych dotyczących Poddziałania 8.1.2 PO KL. 

2. Realizatora Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu 
obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Realizatora Projektu. 

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej 
Realizatora Projektu i stronie internetowej projektu. 

 



 

 

Załączniki do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego:  
 
Załącznik nr 1: Formularz wniosku o przyznanie o przyznanie środków na rozwój 
przedsiębiorczości. 
Załącznik nr 2: Wzór biznes planu. 
Załącznik nr 3: Kartę oceny formalnej wniosków o przyznanie środków na rozwój 
przedsiębiorczości. 
Załącznik nr 4: Kartę oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków na rozwój 
przedsiębiorczości. 
Załącznik nr 5: Karta oceny merytorycznej biznesplanu. 
Załącznik nr 6: Formularz wniosku o przyznanie o przyznanie o przyznanie wsparcia 
pomostowego. 
Załącznik nr 7: Karty weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego. 
Załącznik nr 8: Karty weryfikacji merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego. 
 


