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UWAGA!  

Informacje zawarte w niniejszym poradniku są oparte na Regulaminie przyznawania 
środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Własna firma Twoją 
szansą!”. 

W przypadku ewentualnych rozbieżności lub braku doprecyzowania wybranych kwestii 
każdorazowo wiążące są zapisy zawarte Regulaminie przyznawania środków finansowych 
na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Własna firma Twoją szansą!”. 

 

Ocena wniosków  

1. Warunkiem niezbędnym uzyskania wsparcia jest otrzymanie w trakcie oceny merytorycznej 
co najmniej 60% ogólnej sumy punktów oraz przynajmniej 60% w poszczególnych kryteriach 
oceny z uwzględnieniem zapisów Regulaminu Komisji Oceny Wniosków. 
 

2. Beneficjent w uzasadnionych sytuacjach może przeprowadzić negocjacje z Uczestnikiem 
projektu, którego wniosek podlega ocenie przez Komisję. Z negocjacji z Uczestnikiem 
sporządzany jest  protokół. 
 
 
 

Publikacja podstawowej listy rankingowej 

 
1. Po zakończeniu procesu oceny sporządzana jest podstawowa lista rankingowa, w ramach 

której dotacje przyznane zostaną w wymiarze 85% całkowitej liczby planowanych do 
przyznania dotacji (tj. 68 dotacji) 
 

2. Pozostałe 12 dotacji zostanie przyznanych w ramach procedury odwoławczej. 
 

3. W terminie do 5 dni od otrzymania zweryfikowanej podstawowej listy rankingowej/decyzji  
od IP, Beneficjent wysyła do wszystkich Uczestników projektu informację o wynikach oceny 
wraz z podaniem - w przypadku wniosków odrzuconych - uzasadnienia swojej decyzji oraz 
terminu na złożenie odwołania. Termin ten może zostać wydłużony w wyjątkowych 
przypadkach, po uzgodnieniu z IP.  
 

4. W przypadku uczestników projektu, którzy otrzymali dotację w ramach podstawowej listy 
rankingowej, Beneficjent wzywa ich do złożenia w określonym terminie (jednakże nie 
dłuższym niż 30 dni od zawiadomienia o decyzji KOW) załączników do Umowy na otrzymanie 
dotacji i do jej podpisania. Beneficjent podaje również podstawową listę rankingową do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej projektu.  
 
 

 

Procedura odwoławcza i publikacja ostatecznej listy rankingowej 

1. W przypadku nieprzyznania wsparcia finansowego w ramach podstawowej listy rankingowej 
Uczestnik projektu ma prawo, w terminie do 3 dni licząc od dnia otrzymania pisemnej 
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informacji o wynikach oceny1, dostarczyć do Biura projektu prowadzonego przez Beneficjenta 
pisemne odwołanie od decyzji Komisji (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu 
odwołania  do Beneficjenta). 
 

2. Pismo o ponowne rozpatrzenie Wniosku o przyznanie dotacji powinno zostać złożone przez 
Uczestnika projektu w formie pisemnej w terminie wskazanym w piśmie wysłanym do 
Uczestnika.  
 

3. Pismo o ponowne rozpatrzenie Wniosku o przyznanie dotacji powinno zawierać co najmniej:  

 dane Uczestnika projektu (imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres do korespondencji),  

 nr Wniosku o przyznanie dotacji, 

 wskazanie w jakim zakresie dokonana ocena została przeprowadzona w sposób 

nieprawidłowy wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, 

 podpis uczestnika projektu. 

 

4. Rozpatrzeniu nie podlega Pismo o ponowne rozpatrzenie Wniosku o przyznanie dotacji, które 

zostało wniesione po upływie terminu i bez zachowania formy pisemnej. 

 

5. Lista rankingowa po odwołaniach będzie obejmować Wnioski uszeregowane od najwyższej 

do najniższej liczby otrzymanych punktów, które nie otrzymały dotacji w ramach 85% limitu, 

zarówno te w ramach, których złożono odwołanie, jak i wnioski, w ramach których nie 

złożono odwołania. Dofinansowanie uzyskają wnioski, które zajmą pozycje do wysokości 15 % 

limitu miejsc (tj. 15% z całkowitej liczby planowanych do przyznania dotacji ustalonych w 

ramach limitu przysługującego w ramach Projektu). 

 
6. Po zakończeniu procedury odwoławczej, Beneficjent sporządza również listę rezerwową, na 

której znajdą się wszyscy Uczestnicy projektu, których Wnioski zostały ocenione pozytywnie 

(to znaczy w trakcie przeprowadzonej oceny merytorycznej otrzymały co najmniej 60% 

ogólnej sumy punktów oraz w poszczególnych kryteriach oceny przynajmniej 60% punktów). 

 
7. Powtórna ocena Wniosku o przyznanie dotacji jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie 

przysługuje odwołanie. 

 
8. W przypadku konieczności dokonania zmian w biznesplanie lub innym załączniku dołączonym 

do Wniosku (które wynikają np. ze zmian po przeprowadzeniu oceny Komisji, stwierdzeniu 
błędów w treści załącznika), Uczestnik projektu jest zobowiązany do złożenia ich 
poprawionej/ zaktualizowanej wersji w terminie nie dłuższym niż 5 dni  od daty otrzymania 
od beneficjenta pisma w tej sprawie. Niedostarczenie zaktualizowanych dokumentów w 
powyższym terminie traktowane jest jako rezygnacja Uczestnika projektu z ubiegania się o 
otrzymanie dotacji i tym samym zakończenie jego uczestnictwa w Projekcie. 
 

                                                      
1
 Pismo dwukrotnie awizowane i nie odebrane uważa się za doręczone, z upływem ostatniego dnia 

przewidzianego na jego odbiór. 
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9. Uczestnik projektu rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej 
informacji o przyznaniu dotacji, przy czym dzień rejestracji działalności gospodarczej 
powinien być tożsamy z dniem jej rozpoczęcia. 
 

10. Dopuszczalne formy prowadzenia działalności: jednoosobowa działalność gospodarcza lub 
spółka cywilna z innym uczestnikiem projektu.  

 
11. W okresie trwania projektu niedopuszczalna jest zmiana formy prawnej prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

 
 
 

Podpisanie umów o przyznanie dotacji  

1. Podpisanie Umowy na otrzymanie dotacji uwarunkowane jest wniesieniem w terminie 

uzgodnionym z Beneficjentem prawidłowego zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia, 

o którym mowa w §4 ust 1 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości. 

Zabezpieczenie to musi zostać wniesione nie później niż w dniu podpisania umowy.  

 

2. Załącznikami do Umowy na otrzymanie dotacji są: 

a. kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS 

ZFA/ZPA), 

b. oświadczenie o kwalifikalności VAT, 

c. dokument poświadczający zarejestrowanie działalności gospodarczej, 

d. kopia dokumentu poświadczającego nadanie numeru REGON2 dla prowadzonej 

działalności gospodarczej 

e. uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy (jeżeli wymaga aktualizacji), 

f. oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis lub 

g. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w 

którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach 

podatkowych lub 

h. zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające 

pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w 

poprzedzających go dwóch latach podatkowych, 

i. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 

zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis3. 

j. Zabezpieczenie umowy o którym mowa w § 4 ust.1. 

 

 

                                                      
2
 Jeśli dotyczy 

3
 W przypadku zmiany rozporządzenia należy posługiwać się aktualnym wzorem formularza. 
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Zabezpieczenie umowy o przyznanie dotacji  

 

1. W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy na otrzymanie dotacji Uczestnik 

projektu zobowiązany jest do złożenia stosownego zabezpieczenia. 

W ramach niniejszego Projektu wymagane jest złożenie zabezpieczenia  w postaci weksla in 

blanco (Załącznik nr 17 do Regulaminu) poręczonego przez dwóch poręczycieli, spełniających 

niżej opisane wymagania, wraz z deklaracją wekslową, zawierającą upoważnienie dla 

Beneficjenta do wypełnienia tego weksla do kwoty równej sumie dotacji, powiększonej o 

odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych, naliczone od dnia przekazania środków na 

konto Uczestnika projektu do dnia zwrotu, w wypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania przez Uczestnika projektu zobowiązań wynikających z Umowy na otrzymanie dotacji 

albo niewykonania przez niego zobowiązań powstałych na skutek rozwiązania tej Umowy. 

 

2. Poręczyciele, którzy udzielą poręczenia wekslowego na wekslu in blanco wystawionym przez 

Uczestnika projektu: 

a. są osobami  fizycznymi w wieku do 70 lat, posiadającymi pełną zdolność do 

czynności prawnych, 

b. pozostawały przez okres co najmniej 12 pełnych miesięcy kalendarzowych przed 

datą zawarcia niniejszej umowy w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w 

stanie likwidacji lub upadłości, lub prowadziły przez taki sam okres działalność 

gospodarczą, albo uzyskiwały dochody z tytułu posiadania udziałów lub akcji w 

spółkach prawa handlowego, pobierały emeryturę, albo rentę strukturalną 

przyznaną na podstawie decyzji administracyjnej Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

30 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy 

finansowej na uzyskanie rent strukturalnych objętych planem rozwoju obszarów 

wiejskich (DZ. U. Nr 114 poz. 1191 z późn. zm.),  

c. pozostają w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub 

upadłości (w przypadku osób zatrudnionych) w momencie składania poręczenia na 

wekslu in blanco oraz zatrudnieni są na umowę o pracę na czas nieokreślony lub 

określony, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 12 miesięcy przed datą 

złożenia poręczenia, 

d. uzyskały w okresie ostatnich pełnych 12 miesięcy kalendarzowych przed datą 

zawarcia niniejszej umowy średnie miesięczne dochody w wysokości nie niższej niż 

2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto, 

e. w chwili udzielenia poręczeń posiadają decyzję administracyjną zgodnie z którą 

okres pobierania renty strukturalnej nie upłynie wcześniej niż okres 1,5 roku od 

daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Beneficjenta pomocy, którego są 

poręczycielem (warunek ten dotyczy wyłącznie poręczycieli  pobierających rentę 

strukturalną), 

f. w chwili udzielenia poręczenia nie posiadają żadnych długów objętych tytułami 

egzekucyjnymi oraz nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach 
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egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie 

toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych 

zobowiązań pieniężnych (Załącznik nr 23 do Regulaminu) 

g. udzielają poręczenia tylko jednemu Uczestnikowi Projektu, 

h. nie udzielają poręczenia Uczestnikowi, w którym pozostają w związku małżeńskim 

(wyjątek stanowi sytuacja, w której małżonkowie posiadają rozdzielność 

majątkową). 

 

3. W celu udokumentowania spełnienia przez poręczycieli ww. wymogów, Uczestnik projektu 

razem z wekslem in blanco przedłoży do Biura Projektu stosowne dokumenty, w tym  w 

szczególności: 

a. w przypadku poręczycieli zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 

1) zaświadczenie o zatrudnieniu i o wysokości średnich miesięcznych dochodów 

osiągniętych ze stosunku pracy w okresie ostatnich 12 pełnych miesięcy 

kalendarzowych poprzedzających zawarcie niniejszej umowy, 

2) zaświadczenie o rodzaju umowy zawartej z pracodawcą (na czas nieokreślony lub 

określony - w tym przypadku należy określić czas trwania tej umowy); 

b. w przypadku poręczycieli prowadzących działalność gospodarczą: 

1) zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego w 2016 roku 

albo kopię deklaracji na podatek dochodowy za 2016 rok wraz dowodem złożenia tej 

deklaracji w urzędzie skarbowym, 

2) pisemne oświadczenie poręczyciela o wysokości dochodu osiągniętego w okresie od 

1.01.2017 roku do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego zawarcie 

niniejszej umowy oraz 

3) zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i składkami 

na ubezpieczenie społeczne wystawione nie później niż 2 miesiące przed zawarciem 

niniejszej umowy;   

c. decyzje administracyjne o przyznaniu emerytury/renty strukturalnej oraz dowody 

potwierdzające otrzymanie emerytury/renty strukturalnej w okresie 12 miesięcy 

kalendarzowych poprzedzających zawarcie niniejszej umowy; 

d. w przypadku poręczycieli pobierających rentę strukturalną decyzję administracyjną 

potwierdzającą, że okres pobierania renty nie upłynie wcześniej niż okres 1,5 roku od daty 

rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Beneficjenta pomocy, którego są 

poręczycielem; 

e. oświadczenia o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że nie 

są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji 

administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub 

administracyjne, a także, że w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sadowe 

lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych (Załącznik nr 23 do 

Regulaminu). 

f. Wniesienie zabezpieczenia wymaga również załączenia: 

1) w przypadku gdy Uczestnik projektu/poręczyciel pozostaje w związku małżeńskim - 

oświadczenia małżonka o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia/poręczenie weksla 
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(Załącznik nr 21 do Regulaminu), ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo 

sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową, 

2) jeżeli Uczestnik projektu/poręczyciel nie pozostaje w związku małżeńskim - 

oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim (Załącznik nr 22 do 

Regulaminu). 

 

4. W uzasadnionych przypadkach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z 

dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz 

zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786) dopuszcza się możliwość 

zastosowanie jednej z poniższych form zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy: 

a. pieniężnej, 

b. poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c. gwarancji bankowej, 

d. gwarancji ubezpieczeniowej, 

e. zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę 

samorządu terytorialnego, 

f. zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i 

rejestrze zastawów, w przypadku gdy mienie objęte zastawem może stanowić 

przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw z polisy 

ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu, 

g. przewłaszczenia rzeczy ruchomych Uczestnika projektu na zabezpieczenie, 

h. hipoteki; w przypadku gdy instytucja udzielająca dofinansowania uzna to za konieczne, 

hipoteka ustanawiana jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości 

będącej przedmiotem hipoteki. 

5. W przypadku faktycznego braku możliwości złożenia zabezpieczenia w postaci weksla 

własnego in blanco, w celu uzyskania zgody na zmianę formy zabezpieczenia, uczestnik 

projektu zobowiązany jest do złożenia w Biurze projektu pisemnego, wyczerpującego w tym 

zakresie uzasadnienia. O możliwości zastosowania jednej z powyższych form zabezpieczenia 

decyduje Beneficjent. W przypadku wybrania i uzyskania zgody dla jednej z wyżej 

wymienionych form zabezpieczenia uczestnik projektu zobowiązany jest przez podpisaniem 

Umowy przedłożyć do Biura Projektu stosowne dokumenty, zgodnie z obowiązującymi 

regulacjami.   

 

6. Dokument stanowiący zabezpieczenie umowy zostanie uczestnikowi projektu zwrócony na 

jego pisemny wniosek złożony po całkowitym rozliczeniu przez Beneficjenta udzielonego 

wsparcia finansowego oraz nie szybciej niż przed upływem terminu 12 miesięcy liczonych od 

dnia rozpoczęcia przez niego działalności gospodarczej określonej we wpisie do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (lub daty zarejestrowania w KRS) i 

obowiązkowym potwierdzeniu tego faktu dokumentami (odpowiednie zaświadczenia Urzędu 

Skarbowego, ZUS) w terminie 3 tygodni od daty upływu dwunastomiesięcznego okresu 

prowadzenia działalności gospodarczej. 
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7. W przypadku niezłożenia do końca okresu realizacji Projektu pisemnego wniosku o zwrot 

weksla stanowiącego zabezpieczenie, zostanie on zniszczony Komisyjnie, w obecności co 

najmniej dwóch pracowników projektu.   

 

8. W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy na otrzymanie wsparcia 

pomostowego, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia w postaci 

weksla własnego in blanco poręczonego przez dwóch poręczycieli, spełniających wymagania 

wskazane przez Beneficjenta, wraz z deklaracją wekslową. 

 

9. W przypadku otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego Deklaracja wekslowa musi 

zawierać upoważnienie dla Beneficjenta do wypełnienia tego weksla do kwoty równej sumie 

podstawowego wsparcia pomostowego (dotyczy Umowy na otrzymanie podstawowego 

wsparcia pomostowego), powiększonej o odsetki w wysokości jak dla zaległości 

podatkowych, naliczone od dnia przekazania środków na konto uczestnika do dnia zwrotu, w 

wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez uczestnika zobowiązań 

wynikających z umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego albo 

niewykonania przez niego zobowiązań powstałych na skutek rozwiązania tej umowy.  

 

10. W przypadku otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego Deklaracja wekslowa musi 

zawierać upoważnienie dla beneficjenta do wypełnienia tego weksla do kwoty równej sumie 

przedłużonego wsparcia pomostowego (dotyczy Aneksu do Umowy na otrzymanie 

podstawowego wsparcia pomostowego), powiększonej o odsetki w wysokości jak dla 

zaległości podatkowych, naliczone od dnia przekazania środków na konto uczestnika do dnia 

zwrotu, w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez uczestnika zobowiązań 

wynikających z aneksu do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego 

albo niewykonania przez niego zobowiązań powstałych na skutek rozwiązania tej umowy. 

 
11. Warunki określone w punktach 2-7 odnoszące się do zabezpieczenia Umowy na udzielnie 

dotacji mają także zastosowanie do zabezpieczenia Umowy na otrzymanie wsparcia 

pomostowego i Aneksu do umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego 

 

Wypłata i rozliczenie dotacji 

 

1. Dotacja wypłacana jest Uczestnikowi projektu przez Beneficjenta w systemie zaliczkowo– 

refundacyjnym, w następujący sposób: 

a. zaliczka w maksymalnej wysokości 80% kwoty dotacji, wypłacana po podpisaniu 

Umowy na otrzymanie dotacji, 

b. płatność końcowa, w formie refundacji poniesionych przez Uczestnika projektu 

całkowitych wydatków na realizację inwestycji, w wysokości nie większej niż 20% 

kwoty dotacji. Płatność końcowa wypłacana jest po zatwierdzeniu przez 

Beneficjenta całkowitego rozliczenia inwestycji objętej dotacją. 
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2. Przed wypłatą drugiej transzy dotacji Uczestnik projektu musi udokumentować powstanie 

obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 

 

3. Uczestnik projektu ponosi wydatki podlegające finansowaniu w ramach dotacji po dniu 

rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z wpisem do CEIDG lub KRS. 

 

4. Zgodnie z przepisami prawa o podatku dochodowym od osób fizycznych środki finansowe 

otrzymane przez Uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu 

finansowanego z udziałem środków europejskich są wolne są od podatku dochodowego. 

 

5. Uczestnik projektu powinien ponieść wydatki podlegające finansowaniu w ramach 

jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej najpóźniej w 

ciągu 3 miesięcy po otrzymaniu środków w ramach Umowy na otrzymanie dotacji.  

 

6.    Rozliczenie środków uzyskanych w ramach dotacji następuje poprzez: 

a. szczegółowe Zestawienie towarów i/lub usług, których zakup został dokonany  

ze środków na rozwój przedsiębiorczości (Załącznik nr 20 do Regulaminu), 

b. złożenie Oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów i/lub usług, zgodnie  

z harmonogramem rzeczowo – finansowym (Załącznik nr 18 do Regulaminu), 

c. zrealizowanie inwestycji objętej dotacją, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-

finansowym; 

d. przeprowadzenie przez Beneficjenta kontroli na miejscu realizacji inwestycji w celu 

zbadania: 

a) czy inwestycja została zrealizowana zgodnie z Wnioskiem, o którym mowa w § 5 

ust. 1 w zakresie zaakceptowanym przez Beneficjenta, 

b) czy Przedsiębiorca posiada sprzęty i/lub towary zakupione ze środków 

finansowych dotacji, 

c) czy Przedsiębiorca należycie wywiązuje się z obowiązku prowadzenia działalności 

gospodarczej opisanego w § 3 ust. 29; 

e. akceptację przez Beneficjenta przekazanego przez Przedsiębiorcę Zestawienia 

towarów i/lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój 

przedsiębiorczości potwierdzającego i uzasadniającego prawidłową realizację 

inwestycji, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym; 

f. dostępności środków na rachunku bankowym Beneficjenta (dotyczy płatności 

końcowej w formie refundacji). 

 

7. Uczestnik projektu może wystąpić do Beneficjenta z pisemnym wnioskiem o zmianę 

biznesplanu/harmonogramu rzeczowo - finansowego, w szczególności w zakresie zestawienia 

towarów i/lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub 

jakościowych oraz wartości jednostkowych w terminie do 14 dni przed zakończeniem terminu 

realizacji inwestycji. Beneficjent w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku Uczestnika projektu 

informuje go pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych 
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zmian. 

 

8. Uczestnik projektu powinien rozliczać wydatki ponoszone w ramach dotacji na rozwój 

przedsiębiorczości w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT) bez względu na fakt, czy są 

płatnikami podatku VAT czy też nie. Niemniej jednak, uczestnik projektu ubiegający się o 

środki na rozwój przedsiębiorczości powinien jednoznacznie określić na etapie konstruowania 

założeń biznesplanu czy zamierza się zarejestrować jako płatnik podatku VAT - uczestnik 

projektu składa Oświadczenie o kwalifikowalności VAT w którym zobowiązuje się do 

przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanych w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na 

pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz przedstawienia 

Beneficjentowi informacji dotyczących przeznaczenia odzyskanego podatku VAT. 

 

 

Wsparcie pomostowe  
1. Po opublikowaniu Listy rankingowej po odwołaniach Beneficjent ogłosi termin przyjmowania 

wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe. 

 

2. Wsparcie pomostowe obejmuje wsparcie finansowe w wysokości do 1000 zł/miesiąc oraz 

wsparcie szkoleniowe i doradcze. 

 

3. Komplet dokumentów, jakie Uczestnik projektu powinien złożyć ubiegając się o podstawowe 

wsparcie pomostowe finansowe obejmuje: 

a. wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 4 do 

Regulaminu), 

b. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w 

którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach 

podatkowych (Załącznik nr 6 do Regulaminu), lub 

c. kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające 

pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w 

poprzedzających go dwóch latach podatkowych, 

d. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze 

wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 paździenika 

2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych 

przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis4 (Załącznik nr 8 do Regulaminu), 

e. oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z 

innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 

oraz w ramach RPO WO 2014-2020, na pokrycie tych samych wydatków 

kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (Załącznik nr 10 do 

Regulaminu). 

 

                                                      
4 W przypadku zmiany rozporządzenia należy posługiwać się aktualnym wzorem formularza. 
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3. Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej dokonywanie przed dwóch 

członków Komisji Oceny Wniosków. Po zakończeniu oceny Wniosku o przyznanie 

podstawowego wsparcia pomostowego Komisja rekomenduje/nie rekomenduje przyznanie 

podstawowego wsparcia pomostowego uzasadniając swoją decyzję na piśmie i sporządza 

protokół w terminie nie dłuższym niż 5 dni od zakończenia pracy. 

 

4. Beneficjent wysyła do wszystkich Uczestników projektu informację o podjętej decyzji. 

Uczestnika projektu, który otrzymał pozytywną decyzję o przyznaniu wsparcia pomostowego, 

Beneficjent wzywa do podpisania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia 

pomostowego w ciągu 21 dni.  

 

5. Od oceny Komisji Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego nie 

przysługuje odwołanie. 

 
6. Podpisanie Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego uwarunkowane jest 

wniesieniem w terminie uzgodnionym z Beneficjentem prawidłowego zabezpieczenia zwrotu 

otrzymanego wsparcia, o którym mowa w §4 ust. 8. Zabezpieczenie to musi zostać wniesione 

nie później niż w dniu podpisania umowy.  

 
7. Załącznikami do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego są: 

a. Wniosek/ kopia wniosku Przedsiębiorcy o przyznanie dotacji wraz z załącznikami  

b. Zabezpieczenie umowy o którym mowa w § 4 ust.8. 

 


