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REGULAMIN PROJEKTU „Z biznesowym podejściem” 

realizowanego w ramach Priorytetu VIII ZATRUDNIENIE 

Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości” 

Poddziałanie VIII.3.3 RPO WŁ „Wsparcie przedsiębiorczości w formach 

bezzwrotnych – ZIT” 
 

 

 

 

Regulamin zawiera następujące działy: 

 

 

I. Definicje 

II. Informacje ogólne 

III. Blok szkoleniowo-doradczy 

IV. Rejestracja i podjęcie działalności gospodarczej 

V. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

VI. Wsparcie pomostowe 

VII. Warunki udzielenia wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej. Komisja 

Oceny Wniosków 

VIII. Zabezpieczenie umowy 

IX. Rozliczenie przyznanych środków 

X. Postanowienia końcowe 

 

 

 

Zapisy Regulaminu spełniają zasady równości dostępu i równości szans osób ubiegających się o wsparcie 

w określonych regulaminem formach. 

Regulamin Projektu jest powszechnie dostępny – w biurze projektu oraz na stronie internetowej 

Realizatora Projektu. 

Każdy z Uczestników Projektu zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu. 
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I. DEFINICJE 

 

Realizator Projektu – podmioty realizujące projekt (Lider wraz z Partnerem) w ramach Działania VIII.3.3 

RPO WŁ, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego. 

 

Lider – Fundacja Innowacja i Wiedza, z siedzibą przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 18, nr lok. 5 B, 02-

797 Warszawa. 

 

Partner – British Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, z siedzibą przy ul. 

Pomorskiej 140, 91-404 Łódź. 

 

Kandydat na Uczestnika Projektu – osoba fizyczna biorąca udział w procesie rekrutacyjnym do projektu. 

Regulamin rekrutacji stanowi odrębny dokument. 

 

Uczestnik Projektu – osoba fizyczna, zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, 

otrzymująca wsparcie od Beneficjenta w wyniku realizacji projektu pt. „Z biznesowym podejściem”. 

 

Beneficjent Pomocy (BP) – uczestnik projektu, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 

trakcie realizacji projektu i otrzymał w związku z tym pomoc publiczną (bezpośredni odbiorca pomocy). 

 

Mikroprzedsiębiorca – Uczestnik Projektu Poddziałania VIII.3.3RPO WŁ, który założył działalność 

gospodarczą w trakcie korzystania ze wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach Działania VIII.3.3 RPO 

WŁ i który spełnia kryteria określone dla mikroprzedsiębiorcy w Ustawie o swobodzie działalności 

gospodarczej z dnia 02 lipca 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807, z późń. zm.), gdzie, zgodnie z art. 104, 

za mikroprzedsiębiorcę uznaje się osobę fizyczną, która w ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych: 

zatrudniała średniorocznie mniej niż 10 pracowników (włączając przedsiębiorstwo jednoosobowe) i 

osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 

nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub suma aktywów jej bilansu 

sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekracza równowartości w złotych 2 milionów euro. 

 

Pomoc de minimis – pomoc de minimis stanowi szczególną kategorię wsparcia udzielanego przez 

państwo, gdyż uznaje się, że ze względu na swą małą wartość nie powoduje ona zakłócenia konkurencji 

w wymiarze unijnym. Zasady udzielania pomocy de minimis określa Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 

1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013). 
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Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 

tys. euro brutto w okresie 3 lat kalendarzowych(obliczonych według  kursu NBP obowiązującego w dniu 

udzielania pomocy), a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze 

transportu drogowego towarów – 100 tys. euro. Dokonując oceny wniosku przedsiębiorcy, bierze się pod 

uwagę bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzednie lata. Nie ma znaczenia forma pomocy, źródło jej 

pochodzenia ani cel, na jaki została wykorzystana - do ogólnej puli wliczane są wszystkie środki uzyskane 

przez dany podmiot jako pomoc de minimis w badanym okresie. 

 

KOW – Komisja Oceny Wniosków w składzie 4 osobowym, powoływana przez Beneficjenta do oceny 

wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wniosków 

o udzielenie wsparcia pomostowego. 

 

Biuro Projektu –miejsce zarządzania finansowego i merytorycznego projektem, znajdujące się przy ul. 

Pomorskiej 140, 91-404 Łódź. 

 

Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca 

zatrudnienia. Definicja ta uwzględnia osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako 

bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, jak również osoby bezrobotne w rozumieniu badania 

aktywności ekonomicznej ludności (BAEL). Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub 

rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu 

urlopu), należy uznać za osoby bezrobotne. 

 

Osoba długotrwale bezrobotna – osoba faktycznie pozostająca bez pracy przez okres ponad 12 miesięcy 

przed przystąpieniem do projektu, nie ma przy tym znaczenia, fakt zarejestrowania w Powiatowym 

Urzędzie Pracy. 

 

Osoba o niskich kwalifikacjach – oznacza to osobę mającą wykształcenie nie wyższe niż 

ponadgimnazjalne, czyli osobę bez wykształcenia, osobę z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, 

ponadgimnazjalnym ogólnokształcącym, ponadgimnazjalnym zawodowym, zasadniczym zawodowym. 

 

Osoba z niepełno sprawnościami – oznacza to osobę, której niepełnosprawność została: 

a) potwierdzona orzeczeniem o: 

 zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni 

niepełnosprawności, 

 całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, 

 niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia 

b) bądź osobę z zaburzeniami psychicznymi, przez co rozumie się osobę: 

 chorą psychicznie (wykazującej zaburzenia psychotyczne), 

 upośledzoną umysłowo, 
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 wykazującą inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy 

medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń 

zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku 

rodzinnym lub społecznym. 

 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2017 roku do 31.08.2018 roku. 

2. W ramach Projektu założono: 

a) przeszkolenie 48 Uczestników Projektu (28 kobiet i 20 mężczyzn) w zakresie przygotowania do 

prowadzenia działalności gospodarczej, 

b) udzielenie indywidualnego doradztwa biznesowego dla Uczestników Projektu w wymiarze 4 h 

zegarowych na osobę, 

c) udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności do 23 500 PLN na osobę dla 36 

Uczestników Projektu (21 kobiet i 15 mężczyzn), 

d) udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w wysokości do 1 800 PLN na osobę miesięcznie 

przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności oraz 1 200 PLN na osobę miesięcznie przez 

kolejnych 6 miesięcy prowadzenia działalności. W/w formą wsparcia zostanie objętych 36 

Uczestników Projektu (21 kobiet i 15mężczyzn), 

e) udzielenie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego dla wszystkich BP którzy otrzymają 

finansowe wsparcie pomostowe. Każdy z BP otrzyma pulę 10 h szkoleniowo-doradczych do 

wykorzystania. 

3. Firmy założone w wyniku realizacji projektu muszą być zarejestrowane na terenie Łódzkiego Obszaru 

Metropolitalnego. 

4. Uczestnikiem Projektu nie może być osoba, która: 

a) jest rolnikiem lub domownikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

b) jest wspólnikiem spółki osobowej lub posiada więcej niż 10% udziału w kapitale spółki 

kapitałowej, 

c) zasiada w organach zarządzających lub kontrolnych podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą lub pełni funkcję prokurenta, 

d) korzysta równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

e) otrzymała w okresie 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu wsparcie finansowe 

ze środków publicznych na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej. Powyższy 
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okres należy liczyć od dnia przekazania przyznanego wsparcia finansowego. Za dzień 

przystąpienia do projektu uznaje się pierwszą formę wsparcia z jakiej Uczestnik/a korzysta w 

projekcie, 

f) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu była zarejestrowana  

w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

albo prowadziła działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m. in. działalność 

adwokacką, komorniczą lub oświatową), 

g) ma wobec siebie orzeczony zakaz dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 12 

ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz U. 

z 2012 r., poz. 769), 

h) posiada zaległości w zapłacie podatków, składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego 

lub jest wobec niej prowadzona egzekucja, 

i) stanowi personel projektu, jest wykonawcą (chodzi o wykonawcę w rozumieniu rozdziału 3 pkt 1 

ppkt ii) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności) lub stanowi personel wykonawcy, 

j) z osobami uczestniczącymi w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów pozostaje w stosunku 

małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej bez ograniczenia stopnia, a w linii 

bocznej do 2 stopnia) lub związku przysposobienia, opieki albo kurateli lub pozostaje we 

wspólnym pożyciu, 

k) nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, 

l) nie ukończyła 30 lat, 

5. Uczestnicy projektu muszą spełniać łącznie następujące warunki: 

a) Są osobami bezrobotnymi powyżej 29 r.ż. (tj. od dnia 30-tych urodzin) i znajdują się w 

najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:  

 osoby z niepełnosprawnościami 

 osoby o niskich kwalifikacjach 

 osoby po 50 roku życia (od dnia 50-tych urodzin)   

 osoby długotrwale bezrobotne 

 kobiety (od dnia 30-tych urodzin)   

b) Są mieszkankami/ńcami jednego z następujących powiatów: brzezińskiego, łódzkiego 

wschodniego, m. Łódź, pabianickiego, zgierskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

c) Nie są w stanie otworzyć działalności gospodarczej bez otrzymania dotacji. 
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d) Dostarczą w terminie trwania naboru wszystkie dokumenty określone w § 5 niniejszego 

Regulaminu. 

e) Spełnią w terminie trwania naboru wszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie. 

6. Wymienione warunki kandydaci potwierdzają poprzez złożenie Realizatorowi Projektu oświadczeń o 

kwalifikowalności do projektu na etapie rekrutacji lub złożeniu stosownych dokumentów 

potwierdzających, pod rygorem odpowiedzialności oraz pod groźbą konieczności zwrotu całości 

otrzymanego wsparcia wraz z odsetkami. 

 

 

III. BLOK SZKOLENIOWO – DORADCZY 

 

1. Kandydaci na Uczestników Projektu zobowiązani są do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym  

w terminie wyznaczonym przez Realizatora Projektu. 

2. Kandydaci na Uczestników Projektu zobowiązani są do stawienia się w Biurze Projektu (wraz  

z dowodem tożsamości) celem podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz Umowy  

o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych w dniu wyznaczonym przez Realizatora. 

3. Nie stawienie się w wyznaczonym terminie podpisywania deklaracji uczestnictwa w projekcie  

i Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych bez uprzedniego powiadomienia Realizatora  

o uzasadnionych przyczynach nieobecności będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w Projekcie. 

Uczestnicy znajdujący się na listach rankingowych będą zastępowani osobami z listy rezerwowej, 

zgodnie z ilością uzyskanych punktów w procesie rekrutacji. 

4. Uczestnicy Projektu wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach. Łącznie zaplanowano 60 godzin 

szkoleniowych oraz 4 godziny indywidualnego doradztwa biznesowego na osobę. Harmonogram 

szkoleń zostanie udostępniony Uczestnikom podczas spotkania organizacyjno-informacyjnego. 

5. Doradztwo odbywa się w formie konsultacji indywidualnych. Każda konsultacja dokumentowana jest 

kartą usługi doradczej. 

6. Obowiązkiem Uczestnika Projektu jest: 

 punktualne i aktywne uczestnictwo w bloku szkoleniowo-doradczym 

 potwierdzanie podpisem uczestnictwa w bloku szkoleniowo-doradczym 

  wypełnianie ankiet związanych z monitoringiem i ewaluacją projektu. 

7. Udział w szkoleniu i doradztwie jest obowiązkowy dla wszystkich Uczestników i konieczny do 

uzyskania wsparcia finansowego. Efektem szkolenia i doradztwa będzie przygotowany przez każdego 

Uczestnika Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, pomostowego oraz biznesplan swojego 

przedsięwzięcia. 
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8. Warunkiem ukończenia bloku szkoleniowo-doradczego jest obecność na co najmniej 80% godzin 

obowiązkowego szkolenia oraz 4 h obowiązkowego doradztwa indywidualnego, zgodnie z Umową o 

świadczenie usług szkoleniowo-doradczych. 

9. Niespełnienie warunków określonych w pkt 8. jest równoznaczne z brakiem możliwości ubiegania się 

o wsparcie finansowe w ramach projektu. 

10. Każdy Uczestnik spełniający warunki określone w pkt. 8. otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia 

oraz zaświadczenie potwierdzające skorzystanie z indywidualnego doradztwa biznesowego. 

11. Wsparcie szkoleniowo-doradcze musi zakończyć się przed zarejestrowaniem działalności 

gospodarczej przez Uczestnika Projektu – nie stanowi wówczas pomocy publicznej. 

12. Uczestnikom Projektu nie przysługuje dodatek szkoleniowy. 

13. Uczestnikom Projektu spoza terenu powiatu m. Łódź, na wniosek Uczestnika przysługuje zwrot 

kosztów dojazdów na zajęcia w ramach bloku szkoleniowo-doradczego (do kwoty 

udokumentowanego najtańszego przejazdu komunikacją publiczną na danej trasie). Realizator 

Projektu zwracać będzie środki do wyczerpania puli określonej w budżecie projektu. O przyznaniu 

zwrotu decydować będzie kolejność złożonych wniosków. 

14. Uczestnikom Projektu za czas uczestnictw w bloku szkoleniowo – doradczym przysługuje zwrot 

kosztów opieki (do kwoty15zł/h brutto) nad dzieckiem do lat sześciu (lub siedmiu w przypadku gdy 

dziecko jest niepełnosprawne) albo osobą zależną (czyli taką, która ze względu na stan zdrowia lub 

wiek wymaga stałej opieki i jest połączona więzami rodzinnymi, powinowactwem lub zamieszkuje 

we wspólnym gospodarstwie domowym z Uczestnikiem), o ile nie ma możliwości sprawowania w 

tym czasie opieki nad w/w osobą przez innego domownika. Zwrot dokonywany będzie na podstawie 

dokumentów księgowych oraz umów przedstawionych przez Uczestnika i zaakceptowanych przez 

Realizatora Projektu. 

15. Szczegółowe warunki korzystania z bloku szkoleniowo-doradczego określa Umowa o świadczenie 

usług szkoleniowo-doradczych. 

16. Na etapie podpisywania Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych Uczestnik będzie 

zobowiązany do dostarczenie zaświadczenia z PUP potwierdzającego status na rynku pracy. Bez 

dostarczenia w/w zaświadczenia nie będzie możliwości podpisania umowy. 

 

 

IV. REJESTRACJA I PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

1. Uczestnik Projektu może zarejestrować działalność gospodarczą dopiero po zakończeniu bloku 

szkoleniowo-doradczego. Realizator rekomenduje zakładanie działalności gospodarczej po 

opublikowaniu list rankingowych KOW, w momencie kiedy dany Uczestnik będzie miał pewność 

uzyskania dofinansowania. 
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2. Uczestnik Projektu, który otrzyma wsparcie finansowe staje się Beneficjentem Pomocy. Beneficjent 

Pomocy ma obowiązek prowadzić działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy. 

3. Dopuszczalnymi formami w jakich Uczestnicy Projektu mogą prowadzić działalność gospodarczą jest 

samodzielna działalność gospodarcza. Nie jest możliwe prowadzenie działalności w formie spółki 

prawa handlowego ani innego podmiotu zbiorowego (np. fundacja, stowarzyszenie). 

4. Niedopuszczalne jest przekształcenie formy prawnej przedsiębiorcy w okresie 12 miesięcy od 

rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

5. Okres rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być późniejszy niż 1 października 2017 roku. 

Przyjmuje się, że dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej będzie dzień wskazany jako data 

rozpoczęcia działalności we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 

 

V. WSPARCIE FINANSOWE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

1. We wskazanym przez Realizatora terminie (na stronie internetowej projektu), Uczestnicy Projektu 

mogą składać w Biurze Projektu wnioski o udzielenie wsparcia finansowego. Wnioski muszą być 

składane osobiście. 

2. Pomoc doradcza w przygotowaniu i opracowaniu podstawowej części wniosku (biznesplanu) stanowi 

jeden z elementów wsparcia w ramach bloku szkoleniowo-doradczego. Szczegółowy zakres pomocy 

zawiera Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych. 

3. Do wniosku o przyznanie wsparcia należy dołączyć następujące dokumenty: 

a) biznes plan, 

b) oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis 

Niezłożenie ww. dokumentów spowoduje odrzucenie wniosku o przyznanie wsparcia finansowego. 

4. Realizator projektu powołuje Komisję Oceny Wniosków (zwanej dalej KOW).Sposób działania KOW 

opisuje dokument Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 

5. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej udzielane jest w formie 

jednorazowego wsparcia kapitałowego, ułatwiającego sfinansowanie wydatków związanych z 

uruchomieniem działalności gospodarczej oraz jej prowadzeniem przez okres co najmniej 12 m-cy od 

jej rozpoczęcia. Wsparcie finansowe zostanie wypłacone w jednej transzy. Wysokość wsparcia 

uzależniona jest od wykazanych potrzeb związanych z planowaną inwestycją, jednakże maksymalnie 

wynosi ona 23.500,00 PLN. 

6. Wsparcie finansowe może być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych, zakup środków 

obrotowych oraz pokrycie innych wydatków (np.: związanych z reklamą, zakupem usługi 

remontowej), jeśli zostaną one uznane za niezbędne dla prowadzenia działalności i zostaną 

odpowiednio uzasadnione przez wnioskodawcę. 
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7. Uczestnik Projektu może wnieść wkład własny. Wkład własny jest dobrowolny, w przypadku braku 

wkładu własnego wsparcie będzie obejmować 100% kosztów uruchomienia działalności 

gospodarczej. 

8. Złożenie dokumentów poświadczających nieprawdę, co do okoliczności których dotyczą, stanowi 

podstawę do odmowy udzielenia wsparcia. W takim przypadku prawo do odwołania nie przysługuje. 

9. Udzielenie wsparcia na podstawie dokumentów poświadczających nieprawdę stanowi podstawę do 

rozwiązania przez Realizatora Projektu Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. 

10. Środki finansowe udzielone w postaci jednorazowego wsparcia finansowego, oraz wsparcia 

pomostowego stanowią pomoc de minimis. Realizator Projektu zobowiązany jest wydać 

Beneficjentowi Pomocy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. 

11. Pomoc de minimis jest udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 

dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 

(Dz.U. 2015 poz. 1073)oraz w oparciu o Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013). 

12. Pomoc de minimis nie może być udzielana: 

a) na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych lub podmiotom działającym w sektorach, o których 

mowa w art. 1 ust. 1 lit. a-e rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 

w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013), 

b) podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji 

Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem lub ze wspólnym rynkiem (rynkiem 

wewnętrznym), 

c) na projekt, którego realizacja została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o udzielenie 

pomocy. 

13. Uczestnik Projektu ubiegający się o dofinansowanie na rozwój przedsiębiorczości nie może korzystać 

równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

 

 

VI. WSPARCIE POMOSTOWE 

 

1. Wsparcie pomostowe dzieli się na finansowe i szkoleniowo-doradcze. 

2. Wsparcie pomostowe może być udzielone po rozpoczęciu przez Uczestnika Projektu działalności 

gospodarczej. 

3. Finansowe wsparcie pomostowe ma formę pomocy finansowej wypłacanej w transzach 

miesięcznych nieprzekraczających kwoty 1 800,00 PLN przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia 

działalności i kwoty 1 200,00 PLN przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności. 
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4. Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego (finansowego i szkoleniowo-doradczego) jest składany 

razem z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej. 

Ocena obu wniosków dokonana jest łącznie przez tę samą KOW. Sposób działania KOW opisuje 

dokument Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Wsparcie 

pomostowe może być udzielone tylko tym podmiotom, które otrzymają wsparcie finansowe. 

5. Finansowe wsparcie pomostowe ma na celu pokrycie niezbędnych, bieżących wydatków, 

bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do wskazania katalogu wydatków, na jakie zostanie 

przekazane wsparcie pomostowe. 

6. Zasady udzielania i rozliczania finansowego wsparcia pomostowego określa Umowa o udzielenie 

wsparcia pomostowego zawierana pomiędzy Realizatorem Projektu i Uczestnikiem Projektu. 

7. Do wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego należy załączyć szacunkowe zestawienie wydatków, 

na które będzie przeznaczone finansowe wsparcie pomostowe. 

 

 

 

VII. WARUNKI UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ. KOMISJA OCENY WNIOSKÓW 

 

1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej przeznaczone zostanie dla 36  

Uczestników Projektu (21 kobiet i 15 mężczyzn), którzy spełnią łącznie następujące warunki:  

a) zakończą udział w bloku szkoleniowo-doradczym (minimum w 80% godzin szkolenia i 4 h/os. 

doradztwa) zgodnie z Umową o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych, 

b) złożą do Beneficjenta w wyznaczonym terminie, w godzinach wyznaczonych przez Beneficjenta 

komplet wymaganych dokumentów, wymienionych w rozdziale 5 i 6 niniejszego regulaminu, 

c) uzyskają rekomendację Komisji Oceny Wniosków. 

2. Dofinansowanie w postaci środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przyznawane jest 

Uczestnikom Projektu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania środków 

finansowych. 

3. Lista rekomendowanych do udzielenia wsparcia wniosków zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń 

w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Realizatora. Uczestnicy Projektu zostaną zaproszeni 

do podpisywania Umów o udzielenie wsparcia finansowego. Stosowna informacja wraz z podaniem 

terminu zostanie przekazana Uczestnikom mailowo i telefonicznie. Za skuteczne poinformowanie 

drogą mailową uważa się wysłanie maila do adresata (co potwierdzi stosowny wydruk ze skrzynki 

nadawczej koordynatora projektu). W przypadku braku stawiennictwa, Realizator ponownie wezwie 

Uczestnika do podpisania umowy w wyznaczonym terminie (wezwanie będzie miało formę pisemną, 

za potwierdzeniem odbioru). Brak stawiennictwa w wyznaczonym terminie będzie uznawany za 

rezygnację z przyznanego wsparcia (także w sytuacji nie odebrania wysłanego pisma). W takim 

przypadku wsparcie finansowe zostanie zaproponowane kolejnej osobie z listy rankingowej. 
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4. Realizator Projektu zawiera z Uczestnikiem Projektu Umowę o udzielenie wsparcia finansowego, 

która stanowi podstawę wypłacenia środków oraz określa w szczególności: wartość i warunki 

wypłaty środków oraz sposób rozliczenia wsparcia. Następnie Realizator wystawia i wydaje 

zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 2015 poz. 1983). 

5. Szczegółowe prawa i obowiązki zarówno Beneficjenta Pomocy jak i Realizatora Projektu określi 

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego. 

6. Niedozwolone jest łączenie wsparcia finansowego z finansowaniem działalności gospodarczej z 

innych zwrotnych źródeł o charakterze publicznym (np. dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy, 

dotacja uzyskana w innym projekcie realizowanym w ramach Działania VIII.3 RPO WŁ na lata 2014-

2020 itp.). Jeżeli Uczestnik Projektu równocześnie ubiega się o przyznanie środków na działalność 

gospodarczą z innych źródeł, to w razie przyznania mu wsparcia finansowego, chcąc je otrzymać, 

musi zrezygnować z pozostałych środków z bezzwrotnych źródeł o charakterze publicznym. 

 

 

VIII. ZABEZPIECZENIE UMOWY 

 

1. W ciągu 10 dni roboczych od dnia podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej Beneficjent Pomocy jest zobowiązany złożyć zabezpieczenie 

prawidłowego wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie wykonania umowy może być złożone w jednej z następujących form: 

a) weksel własny, 

b) weksel z poręczeniem wekslowym (wymagane jest poręczenie weksla przez co najmniej 2 

osoby), 

c) poręczenie według prawa cywilnego. 

3. Wniesienie zabezpieczenia wymaga również załączenia: 

a) oświadczenia małżonka o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia bądź załączenia odpisu aktu 

notarialnego lub sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową, 

albo 

b) oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim. 

 

4. Forma zabezpieczenia zostanie określona w Umowie o udzielenie wsparcia finansowego i Umowie o 

udzielenie wsparcia pomostowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

5. Zwrot zabezpieczenia nastąpi na pisemny wniosek Beneficjenta Pomocy po całkowitym rozliczeniu 

przez niego otrzymanego wsparcia finansowego oraz po spełnieniu wymogu prowadzenia 

działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia tej działalności. 
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IX. ROZLICZANIE PRZYZNANYCH ŚRODKÓW 

 

1. Wydatki podlegające finansowaniu w ramach przyznanego wsparcia muszą zostać poniesione  

w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej. 

2. Termin, o którym mowa wyżej może zostać wydłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

Zmiana terminu wymaga aneksowania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej oraz powiadomienia WUP w Łodzi. 

3. Wydatki są kwalifikowane jeśli są zgodne z zaakceptowanym zestawieniem zawartym w biznes 

planie. 

4. Podatek od towarów i usług (VAT) stanowi wydatek kwalifikowalny, niezależnie od tego czy 

Beneficjent Pomocy ma możliwość jego odzyskania, pod warunkiem zadeklarowania wydatkowania 

odzyskanego podatku VAT na bieżącą działalność gospodarczą. 

5. Środki finansowe otrzymane przez Beneficjenta Pomocy jako pomoc udzielona w ramach programu 

finansowanego z udziałem środków europejskich są zwolnione z podatku dochodowego. 

6. Otrzymane wsparcie finansowe nie może zostać wykorzystane na: 

a) sfinansowanie wydatków, w stosunku do których wcześniej została udzielona pomoc publiczna 

lub które wcześniej były objęte wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej (zakaz 

podwójnego finansowania tych samych wydatków), 

b) zapłatę grzywien i kar wynikające z naruszenia przez Beneficjenta Pomocy przepisów 

obowiązującego prawa, 

c) zapłatę kar umownych wynikłych z naruszenia przez Beneficjenta Pomocy umów zawartych  

w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 

d) zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności gospodarczej w sektorze 

transportu towarów, 

e) w przypadku podejmowania działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną – na 

pokrycie obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe refundowanych przez 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

f) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 

g) leasing maszyn, pojazdów i urządzeń, 

h) wniesienie kaucji, 

i) zakup akcji, obligacji, wniesienie udziału (wkładu) do spółek, 

j) zakup nieruchomości, 

k) prowadzenie działalności: salonu gier hazardowych, agencji towarzyskich, lombardu, 

l) spłatę zadłużeń, 

7. Beneficjent Pomocy ma obowiązek rozliczyć otrzymane wsparcie finansowe. 

8. W celu rozliczenia wsparcia Beneficjent Pomocy przedstawia Realizatorowi Projektu zestawienie 

poniesionych wydatków wraz z oświadczeniem o prawdziwości złożonego zestawienia. 
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9. W przypadku stwierdzenia przez Realizatora Projektu nieprawidłowości formalnych w zestawieniu 

wzywa on pisemnie Beneficjenta Pomocy do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. 

10. Uporczywe uchylanie się Beneficjenta Pomocy od realizacji obowiązków związanych z rozliczeniem 

wsparcia finansowego stanowi przesłankę do rozwiązania umowy o udzielenie wsparcia finansowego 

bez wypowiedzenia i wezwanie do zwrotu środków. 

11. W trakcie prowadzenia działalności Beneficjenci Pomocy będą podlegać działaniom kontrolnym ze 

strony Realizatora Projektu. 

12. Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie 

stwierdzone, że działalność gospodarcza prowadzona była przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo 

zostały naruszone inne warunki umowy, w tym związane z przeznaczeniem środków, Beneficjent 

Pomocy zobowiązany jest do zwrotu tych środków odpowiednio w całości lub części wraz z 

odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek 

wskazany przez Realizatora Projektu lub inny uprawniony organ kontrolny. Odsetki liczone są od dnia 

udzielenia pomocy (tj. dnia podpisanie Umowy o wsparcie finansowe i Umowy o wsparcie 

pomostowe) do dnia zwrotu. 

13. Beneficjent Pomocy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Realizatora Projektu o wszelkich 

okolicznościach mogących zakłócić prawidłową realizację przedsięwzięcia. 

14. Beneficjent Pomocy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Realizatora Projektu o każdej zmianie 

danych osobowych, danych firmy oraz zmianie adresu do korespondencji. 

 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Kwestie sporne zaistniałe w wyniku realizacji projektu rozstrzygane są przez Realizatora Projektu w 

porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi. 

2. Realizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w ustawach i rozporządzeniach 

dotyczących funduszy strukturalnych oraz różnice w interpretacji zapisów prawnych mogące pojawić 

się w trakcie realizacji Projektu. 

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W 

przypadku wprowadzenia zmian Realizator Projektu niezwłocznie zamieści stosowną informację wraz 

z aktualnym Regulaminem na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wszelkie decyzje podejmuje koordynator 

projektu w porozumieniu z zespołem projektowym. 

 

 

Zatwierdził: 
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