
 

 

  

 

Regulamin przyznawania wsparcia 

na rozwój przedsiębiorczości 

w ramach projektu: 

MŁODZI AKTYWNI NA RYNKU PRACY 

Nr POWR.01.02.01-22-0028/19 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  

Oś Priorytetowa I: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2  Wsparcie osób młodych na 

regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, 

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Informacje ogólne 

 

1. Projekt: „Młodzi Aktywni na Rynku Pracy” jest realizowany przez Fundację Gospodarczą z 

siedzibą w Gdyni, ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia. 

2. Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej I: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 

Działanie 1.2:  Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, 

Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 na podstawie umowy zawartej z 

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku.  

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

4. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia (w tym samozatrudnienia) 

lub poprawy warunków zatrudnienia 30 osób młodych z woj. pomorskiego, w tym osób z 

niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat (14M,16K) (z wyłączeniem osób należących do 

grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego 1.3.1), w tym: biernych zawodowo, 

bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, ubogich pracujących, osób 

zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-

prawnych, poprzez realizację w okresie I 2020 - VI 2021 kompleksowego wsparcia w obszarze 

aktywizacji zawodowej, w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników. 

Ze wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości skorzysta 10 uczestników projektu. 

5. Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2021 r. 

6. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania wsparcia szkoleniowo-doradczego 

specjalistycznego oraz wsparcia finansowego przewidzianego na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej w projekcie „Młodzi Aktywni na Rynku Pracy”. Formy wsparcia finansowego 

przewidziane w projekcie to: jednorazowa dotacja inwestycyjna, podstawowe wsparcie 

pomostowe, wsparcie szkoleniowo – doradcze.  

7. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w 

szczególności na podstawie: 

 Wytycznych  w  zakresie  realizacji  przedsięwzięć  z  udziałem  środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020; 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488); 
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 Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  z  dnia  2  lipca  2015  r.  w  sprawie 

udzielania pomocy de minimis i pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych 

finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 

r. poz. 1073); 

 Regulaminu   konkursu nr   POWR.01.02.01-IP.12-22-001/19,  na  podstawie  którego 

został opracowany wniosek o dofinansowanie projektu; 

 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „Młodzi Aktywni na Rynku Pracy”. 

8. Warunkiem koniecznym ubiegania się przez uczestników projektu o wsparcie finansowe jest 

uczestnictwo w warsztatach oraz indywidualnych spotkaniach doradczych zaplanowanych dla 

osób, o których mowa w niniejszym Regulaminie. 

9. Pomoc udzielana beneficjentom pomocy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej 

oparta jest na zasadach pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z zapisami 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 nr 352 z 

24.12.2013 r.) oraz 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. RP poz. 1073 z dnia 30 lipca 2015 r.). 

10. Za datę przyznania pomocy de minimis uznaje się datę zawarcia między Realizatorem 

projektu, a uczestnikiem projektu Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego.  

 

§ 1 

Słownik pojęć 

 

Projekt – oznacza projekt: „Młodzi Aktywni na Rynku Pracy” realizowany w ramach Działanie 

1.2  Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, wsparcie 

udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach podziałania 1.2.1 POWER 

Realizator projektu - Fundacja Gospodarcza 

Biuro projektu – 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 2, czynne w dni robocze: od poniedziałku do 

piątku w godz. 7.30 – 15.30, e-mail: marp@fungo.com.pl 

Koordynator projektu – osoba odpowiedzialna za koordynację działań w projekcie oraz 

nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją projektu 

Kandydat – osoba, która złożyła formularz zgłoszeniowy w Biurze projektu i na tej podstawie 

ubiega się o udział w projekcie  

Uczestnik projektu – kandydat, który w wyniku rekrutacji został wybrany do udziału w 

projekcie, złożył formularz rekrutacyjny, deklarację udziału w projekcie, oświadczenie 

uczestnika projektu (dane osobowe), formularz danych osobowych SL2014 (wzory stanowią 

załączniki do Regulaminu) i inne oświadczenia lub zaświadczenia potwierdzające 

kwalifikowalność uczestnika do udziału w projekcie 

Beneficjent pomocy - uczestnik projektu, który otrzymał dotację na utworzenie 

przedsiębiorstwa 

PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014- 2020  

Ustawa - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy 
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Wsparcie szkoleniowo-doradcze o charakterze specjalistycznym (indywidualne i grupowe) 

udzielane na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej: 

- ABC przedsiębiorczości - warsztaty dla osób planujących założenie działalności gosp. 

obejmujące: kreowanie pomysłów biznesowych, procedury przy zakładaniu działalności, 

rodzaje działalności, biznesplan, podstawy marketingu, symulacja biznesowa. Warsztat 

realizowany przez 10 dni po 6 godz. dziennie.  

- Indywidualne doradztwo biznesowe - usługa doradcza realizowana przez doradcę 

biznesowego - średnio 2 godz. na 1 osobę.  

Efektem  warsztatu i doradztwa biznesowego świadczonych  na  tym  etapie  jest  

opracowanie  przez  uczestnika  biznesplanu  i dopracowanie koncepcji firmy. Pomysł na 

działalność gospodarczą przedstawiony w biznesplanie musi być możliwy do zrealizowania  w 

rzeczywistych warunkach rynkowych. 

Środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej - wsparcie bezzwrotne (dotacja), 

którego kwota wynosi 23 050,00 PLN 

Wsparcie pomostowe udzielane uczestnikom po otrzymaniu dotacji na utworzenie 

przedsiębiorstwa: 

- Indywidualne usługi doradcze o charakterze specjalistycznym udzielane w okresie 

pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej - średnio 3 godz. na 1 osobę 

- Wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej stanowi bezzwrotną pomoc kapitałową 

wypłacaną miesięcznie przez okres 6 miesięcy w kwocie nie większej niż równowartość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego. 

Wsparcie to może zostać przeznaczone na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w 

pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in. kosztów ZUS, 

podatku, opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością oraz wydatków 

bieżących w kwotach netto (bez VAT) bez względu na status VAT. W sytuacji gdy z 

szacunkowego budżetu planowanego przedsięwzięcia wynika, że kwota niezbędna na jego 

uruchomienie jest niższa niż stawka jednostkowa, wysokość przyznanego dofinansowania nie 

ulega zmianie i jest równa stawce jednostkowej. W takiej sytuacji, ze stawki jednostkowej 

mogą być finansowane wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności w efekcie 

czego nie jest w takim przypadku udzielane już wsparcie pomostowe, o którym mowa w 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

Grupowe spotkania z mentorem - spotkania uczestników projektu, którzy otrzymali dotację z 

mentorem - 6 spotkań x 2 godz. 

Regulamin wsparcia - niniejszy regulamin przyznawania wsparcia na rozwój 

przedsiębiorczości 

Regulamin projektu - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: "Młodzi Aktywni na 

Rynku Pracy", do którego załącznikiem jest niniejszy Regulamin. 

Instytucja Pośrednicząca - Województwo Pomorskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku z 

siedzibą przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk  

Pomoc de minimis -  pomoc zgodną z przepisami 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,  str.  1)  oraz  z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 
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2012 r. w sprawie stosowania art. 107  i  108  Traktatu  o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej  

do  pomocy  de  minimis  przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone 

w ogólnym w interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L nr 114 z 26.04.2012 r.  

Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego Uczestnika projektu nie może przekroczyć 

równowartości 200 tys. Euro brutto w okresie 3 lat kalendarzowych, oraz w przypadku 

podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego –100 

tys. euro.  

KOW –Komisja oceny wniosków powołana przez Realizatora do oceny biznesplanów, w skład 

której wchodzą Eksperci Zewnętrzni i Koordynator projektu. 

 

§ 2 

Zasady udzielania wsparcia 

 

1) Celem wsparcia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości realizowanego w ramach Poddziałania 

1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) jest 

promowanie postaw przedsiębiorczych oraz wspieranie rozwiązań służących tworzeniu 

nowych miejsc pracy w sektorze przedsiębiorczości. Dla realizacji tego celu został 

przewidziany zestaw instrumentów adresowanych do grupy docelowej ww. Poddziałania, 

obejmujący m.in.  

 usługi doradczo- szkoleniowe o charakterze specjalistycznym (indywidualne - 

Indywidualne doradztwo biznesowe i grupowe - ABC przedsiębiorczości) udzielane na etapie 

poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej;  

 przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej   

w postaci wsparcia bezzwrotnego (dotacji), którego kwota wynosi 23 050,00 PLN (dla 

wszystkich interwencji polegających na dofinansowaniu podjęcia działalności gospodarczej 

obligatoryjne zastosowanie mają stawki jednostkowe); 

 wsparcie pomostowe  w postaci: 

- indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym udzielanych w okresie 

pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej; 

- pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie, w kwocie nie większej niż równowartość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia 

działalności gospodarczej. 

W sytuacji gdyby z szacunkowego budżetu planowanego przedsięwzięcia wynikało, że kwota 

niezbędna na jego uruchomienie była niższa niż stawka jednostkowa, wysokość przyznanego 

dofinansowania nie ulega zmianie i jest równa stawce jednostkowej. W takiej sytuacji, ze 

stawki jednostkowej mogą być finansowane wydatki bieżące związane z prowadzeniem 

działalności w efekcie czego nie jest w takim przypadku udzielane już wsparcie pomostowe, o 

którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

2) Za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej uznaje się dzień wskazany jako data 

rozpoczęcia działalności we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przez prowadzenie działalności 

gospodarczej rozumie się także udział w spółkach cywilnych, jawnych oraz partnerskich. W 

ramach projektu możliwe jest uruchomienie wyłącznie nowej działalności w formie:  

 jednoosobowej działalności gospodarczej,  
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 spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej (przy czym założenie spółki cywilnej, jawnej lub 

partnerskiej możliwe jest wyłącznie pomiędzy uczestnikami tego samego projektu). 

3) Nie jest dopuszczalny udział uczestnika/uczestników projektu w podmiocie istniejącym przed 

rozpoczęciem projektu lub zawiązanie przez uczestnika projektu jednej z ww. spółek z osobą 

niebędącą uczestnikiem projektu, również w ciągu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia 

działalności gospodarczej przez uczestnika projektu. Wsparcie nie jest udzielane osobom, 

które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub 

prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 

miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 

4) Wsparcie szkoleniowo-doradcze jest obowiązkowo kierowane do wszystkich osób, które 

rozpoczynają działalność gospodarczą i musi być adekwatne do indywidualnych potrzeb 

konkretnej osoby, profesjonalnie zdiagnozowanych na etapie obligatoryjnej, rekrutacyjnej 

rozmowy z doradcą zawodowym. Ma ono umożliwić uzyskanie wiedzy i umiejętności 

niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. 

5) Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona w sposób 

nieprzerwany co najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności. 

6) Wydatki kwalifikujące się do finansowania w ramach przyznawanej dotacji, w 

przeciwieństwie do środków stanowiących wsparcie pomostowe, mogą być przeznaczone na:  

a) Pokrycie wydatków uznanych za kluczowe i niezbędne dla uruchomienia oraz prowadzenia 

działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez Uczestniczkę/Uczestnika, w 

tym m.in. środki obrotowe (do wysokości nie przekraczającej 30% dotacji), składniki majątku 

trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych - nie więcej niż 10% dotacji), 

b) Na pokrycie wydatków umożliwiających uruchomienie nowego przedsiębiorstwa (w tym 

m.in. zakup oraz leasing (raty) sprzętu, rozumianego jako środki trwałe, wartości 

niematerialne i prawne oraz pozostały sprzęt i wyposażenie, np. meble, dla których 

prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo-wartościowa, jak również dostosowanie 

budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowanej działalności gospodarczej oraz 

koszty reklamy i promocji (do wysokości nie przekraczającej 10% dotacji), założenia strony 

internetowej, zakup oprogramowania komputerowego). 

7) Możliwe jest dokonywanie zakupu używanego sprzętu w ramach umów kupna-sprzedaży 

przy zachowaniu następujących warunków:  

a) środek trwały posiada deklarację sprzedawcy określającą jego pochodzenie wraz z 

potwierdzeniem, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony ze 

środków pomocowych krajowych i/lub wspólnotowych, 

b) umowy kupna sprzedaży nie mogą być zawierane pomiędzy członkami rodziny 

(współmałżonkami, rodzicami, rodzeństwem, dziećmi), a także pomiędzy osobami 

zamieszkałymi pod tym samym adresem, co uczestnik projektu, 

c) zapłata za sprzęt została właściwie udokumentowana (tzn. potwierdzeniem dokonania 

przelewu bankowego, potwierdzeniem przekazania gotówki sprzedającemu),  

8) Kwota przyznanych środków na uruchomienie działalności gospodarczej nie może być 

przeznaczona na: 

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 

b) wniesienie wkładów do spółek, 

c) zakup nieruchomości,  
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d) opłaty administracyjne i skarbowe, podatki, udziały wnoszone do spółek (bez 

prowadzenia działalności gospodarczej osobiście), zakup akcji, obligacji, 

e) wniesienie kaucji, 

f) sfinansowanie wydatków, które wcześniej były objęte wsparciem ze środków Wspólnoty 

lub w stosunku do których udzielona została pomoc publiczna (zakaz podwójnego 

finansowania), 

g) zapłatę kar i grzywien, w tym również kar umownych wynikających z naruszenia 

zawartych w ramach prowadzonej działalności umów, 

h) zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności w sektorze 

transportu towarów, 

i) zapłatę składek ubezpieczeniowych. 

9) Wsparcie pomostowe ma na celu pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, może być przeznaczone w 

szczególności na:  

a) daniny publiczne:  

 składki na ubezpieczenie zdrowotne właściciela,  

 składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) właściciela,  

 składki na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) właściciela,  

 koszty ZUS pracodawcy w związku z zawartą z pracownikiem umową o pracę 

b) koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio 

związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, podatek od nieruchomości od 

zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej) 

itp., 

c) koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, 

gazową, zużycie wody, wywóz nieczystości) itp., 

d) koszty dzierżawy maszyn, urządzeń, 

e) koszty zleceń usług związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą (np. usługi 

księgowe, prowadzenie strony internetowej, porady prawne dot. prowadzonej 

działalności itp.), 

f) koszty ubezpieczeń związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

ubezpieczenie mienia, w tym OC samochodu firmowego. 

10) Środki wsparcia pomostowego nie mogą być przeznaczone 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 wynikających 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) współfinansowanie wydatków, które podlegają finansowaniu z jednorazowej dotacji na 

rozwój przedsiębiorczości. 

11) O środki  finansowe  na  rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą  starać  się  wyłącznie 

Uczestnicy projektu, którzy skorzystali ze wsparcia szkoleniowo-doradczego opisanego w §1, 

w sposób wskazany w § 2 niniejszego Regulaminu (należy przez to rozumieć 100% obecności 

na doradztwie i co najmniej 80% obecności na warsztatach). 
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§ 3 

Zasady naboru wniosków 

 

1) Nabór wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej odbywać się 

będzie od 15.10.2020 r. do 20.10.2020 r. z zastrzeżeniem, że nabór może zostać wcześniej 

zamknięty przez Organizatora w przypadku wpływu we wcześniejszym terminie 3-krotnej 

liczby wniosków niż planowana liczba uczestników, którzy mogą skorzystać z wyżej 

wymienionego wsparcia. Informacja  o  zamknięciu  naboru zostanie podana do wiadomości 

poprzez jej publikację na stronie internetowej Realizatora projektu. Termin przyjmowania 

wniosków uzależniony jest od terminu realizacji zaplanowanych w projekcie innych form 

wsparcia, poprzedzających przyznanie środków na rozpoczęcie przedsiębiorczości, czego z 

uwagi na występujący obecnie stan epidemii nie można przewidzieć. Termin ten zostanie 

określony i podany do wiadomości wszystkim uczestnikom projektu za pomocą poczty e-mail 

i zamieszczony na stronie internetowej Realizatora projektu. 

2) Dokumenty o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności  gospodarczej 

należy złożyć  w 2 egzemplarzach (oryginał  i  kopia  lub dwa oryginały)  oraz  w  wersji 

elektronicznej (płyta CD/DVD/pendrive), w zamkniętej kopercie w sekretariacie Fundacji 

Gospodarczej w dni robocze w godzinach 7.30 - 15.30. 

3) Dopuszcza się dwojaki sposób poświadczenia za zgodność z oryginałem: 

a. Sposób pierwszy: 

 klauzula „Za zgodność z oryginałem od strony .... do strony ...” na pierwszej 

stronie dokumentu, 

 aktualna data, 

 własnoręczny podpis, 

 parafowanie każdej strony dokumentu.  

b. Sposób drugi:  

 opatrzenie każdej strony dokumentu klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, 

 aktualna data, 

 własnoręczny podpis. 

4) Koperta z wnioskiem i załącznikami powinna być oznaczona w następujący sposób: 

 

Imię i nazwisko 

Adres 

 

"Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach 

projektu: "Młodzi Aktywni na Rynku Pracy" 

Nr POWR.01.02.01-22-0028/19  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 

 

Fundacja Gospodarcza 

ul. Olimpijska 2 

81-538 Gdynia 
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5) Wniosek o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z 

biznesplanem, musi być przygotowany w następujący sposób: 

a. wypełniony i złożony na formularzach zgodnych ze wzorami zatwierdzonymi przez 

Realizatora projektu, 

b. wypełniony czytelnie w języku polskim, 

c. zawierać ponumerowane i parafowane wszystkie strony, 

d. trwale spięty, 

e. podpisany w miejscach do tego przeznaczonych, 

f. zawierać   wszystkie   wymagane   oświadczenia   i   załączniki   (wykaz obowiązkowych 

załączników znajduje się w formularzu wniosku). 

12) Do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

(Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) należy załączyć następujące dokumenty, zgodne ze 

wzorami podanymi przez Realizator projektu: 

1) Biznesplan – Załącznik nr 2a  

2) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w 

bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających - Załącznik nr 2b 

3) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa gospodarcze – Załącznik nr 2c 

4) Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego - Załącznik nr 6 

 

§ 4 

Zasady oceny biznesplanu i przyznanie dotacji na utworzenie przedsiębiorstwa 

 

1) Podstawą przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) jest 

Biznesplan złożony przez uczestnika projektu (złożenie Biznesplanu pod ocenę jest 

równoznaczne ze złożeniem wniosku o dotację) oraz zatwierdzony przez Realizator projektu, 

który zawiera co najmniej: 

- opis planowanego przedsięwzięcia,  

- wysokość łącznej kwoty wnioskowanych środków na rozwój przedsiębiorczości, 

- szacunkowy budżet planowanego przedsięwzięcia, tj. ogóle kategorie wydatków planowane 

do poniesienia oraz wszystkie planowane źródła finansowania uruchamianego 

przedsięwzięcia, w tym inne niż wnioskowane dofinansowanie (np. pożyczki, środki własne 

itp.), 

- termin, w którym nastąpi pełne wykorzystanie środków przyznanych uczestnikowi projektu 

na rozwój przedsiębiorczości. 

2) Właściwa (punktowa) ocena Biznesplanów dokonywana jest przez dwóch niezależnych 

oceniających dotacyjnych. 

3) Kandydat na oceniającego dotacyjnego musi posiadać adekwatne do specyfiki projektu oraz 

swoich obowiązków: wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Minimalne 

wymagania wobec oceniającego:  

a) wyższe wykształcenie; 

b) minimum 2 letnie doświadczenie przy sporządzaniu i/lub ocenie opłacalności 

inwestycji, projekcji finansowych, biznes planów. 

4) Realizator projektu poda do wiadomości informację o osobach (imiona i nazwiska) 

powołanych na oceniającego dotacyjnego w projekcie. 
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5) Realizator projektu wyznaczy osobę - koordynatora projektu, która będzie m.in. uprawniona 

do całościowej weryfikacji poprawności sporządzenia kart oceny formalnej i merytoryczno-

technicznej oraz zgodności przebiegu procesu oceny z procedurami. 

6) Każdemu biznesplanowi będzie przyznawana odpowiednia liczba punktów, zgodnie z 

kryteriami merytoryczno-technicznymi na podstawie Karty oceny merytorycznej, która 

stanowi załącznik nr 4 niniejszego Regulaminu. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 

100 punktów. Dotyczy to jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia 

pomostowego. 

7) Nie jest możliwy wybór do dofinansowania wniosku, który uzyskał mniej niż 60% punktów 

możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny, zgodnie z kartą oceny merytorycznej. 

8) Realizator projektu ma każdorazowo obowiązek pisemnego poinformowania osoby, która 

złożyła Biznesplan o wynikach jego oceny (uzasadnienie wraz z uzyskanym wynikiem 

punktowym). 

9) Uczestnik projektu, którego Biznesplan został odrzucony na etapie oceny 

merytorycznej ma możliwość złożenia do Realizator projektu wniosku o ponowne 

rozpatrzenie Biznesplanu, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/ 

informacji dotyczących zakresu przedsięwzięcia. 

10) Wniosek o ponowne rozpatrzenie Biznesplanu jest składany przez Uczestnika 

projektu w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o odrzuceniu 

Biznesplanu.  

11) Realizator projektu ma obowiązek dokonania powtórnej oceny Biznesplanu w terminie 

14 dni od daty złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie Biznesplanu. Ocena powtórnie 

złożonego Biznesplanu jest przeprowadzana przez dwóch niezależnych oceniających 

dotacyjnych i nie może być dokonywana przez te same osoby, które uczestniczyły 

w ocenie pierwotnej wersji dokumentu. Realizator projektu jest zobligowany do zapewnienia 

co najmniej dwóch dodatkowych, niezależnych, zewnętrznych oceniających 

dotacyjnych przy powtórnej ocenie Biznesplanu. 

12) Realizator projektu ma każdorazowo obowiązek pisemnego poinformowania Uczestnika 

projektu o wynikach powtórnej oceny Biznesplanu. Powtórna ocena Biznesplanu jest 

oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. 

13) Przez naruszenie zasad bezstronności i rzetelności należy rozumieć w szczególności 

wszelkie odstępstwa od niniejszego Regulaminu, które mogą bezpośrednio wpłynąć 

na brak obiektywizmu na etapie przyznania środków finansowych na rozwój 

przedsiębiorczości. W szczególności, ze wsparcia udzielanego w ramach projektu 

realizowanego przez danego Realizatora projektu, obligatoryjnie wyłączone są osoby 

zatrudnione w rozumieniu Kodeksu pracy w ciągu ostatnich 3 lat u tego Realizatora projektu 

lub wykonawcy, a także osoby, które łączy lub łączył z Realizatorem projektu lub 

pracownikiem Realizatora projektu lub wykonawcy uczestniczących w procesie 

rekrutacji i oceny biznesplanów: 

- związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej 

lub bocznej do II stopnia) lub  

- związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Wyłączenie dotyczy również wszystkich osób upoważnionych do składania 

wiążących oświadczeń woli w imieniu Realizatora projektu lub wykonawcy. 
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14)  Wsparcie w postaci środków na rozwój przedsiębiorczości udzielane jest na podstawie 

Umowy o udzielenie wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a 

Realizatorem projektu udzielającym pomocy (wzór umowy stanowi Załącznik nr nr 5 do 

niniejszego dokumentu). Uczestnik przed podpisaniem umowy zobligowany jest do 

zarejestrowania działalności gospodarczej. 

15) Umowa o udzielenie wsparcia finansowego zawiera w szczególności zobowiązanie uczestnika 

projektu do: 

a) prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy; 

b) wydatkowania dotacji zgodnie z zatwierdzonym biznesplanem; 

c) złożenia rozliczenia otrzymanych środków, o którym mowa w pkt 17, w określonym przez 

Realizatora projektu terminie; 

d) poddania się kontroli Realizatora projektu i właściwych instytucji w okresie 

obowiązywania umowy; 

e) wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy; 

f) złożenia oświadczeń, że: 

 nie był karany karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 

1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2077, dalej „ufp”) i jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia 

Realizator projektu o zakazach dostępu do środków o których mowa 

w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ufp orzeczonych w stosunku do niego w okresie realizacji 

umowy, 

• nie był karany za przestępstwo skarbowe oraz korzysta w pełni z praw publicznych 

i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

 nie korzystał lub nie skorzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym 

zwłaszcza ze środków PFRON, Funduszu Pracy oraz środków oferowanych w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, na pokrycie tych samych wydatków związanych z 

podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, 

 działalność gospodarcza, na którą otrzymuje środki nie była prowadzona wcześniej 

przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt 

itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności, 

g) zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania od Realizatora projektu, 

dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania 

dofinansowania w przypadku: 

• wykorzystania otrzymanego dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, 

• prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy (do okresu 

prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu 

choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego),  

• zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy 

prowadzenia działalności gospodarczej, 

• złożenia niezgodnego z prawdą oświadczeń, zaświadczenia lub informacji wymaganych 

w umowie. 

16) Po podpisaniu umowy następuje wypłata środków: 

w kwocie 23 050,00 PLN, tj. kwocie odpowiadającej stawce jednostkowej na 

samozatrudnienie.  

17) Dokumentami niezbędnymi do rozliczenia stawki jednostkowej są: 
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- wpis do CEIDG albo KRS o rozpoczęciu działalności gospodarczej wraz z datą jej rozpoczęcia, 

- umowa dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej, 

- potwierdzenie nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej w wymaganym 

okresie (na podstawie informacji zawartych w CEIDG albo KRS),  

- potwierdzenie opłacania składek ZUS przez Uczestnika projektu, który otrzymał dotacje. 

18) Uczestnik projektu może wystąpić do Realizatora projektu z pisemnym wnioskiem o zmianę 

Biznesplanu. Realizator projektu w terminie określonym w Regulaminie przyznawania 

wsparcia, informuje go pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia 

wnioskowanych zmian. 

19) Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym jej utrzymanie przez 12 miesięcy, 

podlega kontroli. Celem kontroli nie jest weryfikacja dokumentów księgowych oraz 

zgodności wysokości poniesionych wydatków z szacunkowym budżetem z 

biznesplanu. Szacunkowy budżet służy bowiem wyłącznie ocenie możliwości 

realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz jego możliwości utrzymania się na 

rynku. Celem kontroli jest ustalenie, czy dotowana działalność gospodarcza jest 

rzeczywiście prowadzona. Kontrola powinna się odbywać albo w miejscu 

prowadzenia działalności gospodarczej albo w oparciu o dokumenty dotyczące 

prowadzonej działalności (w zależności od charakteru prowadzonej działalności). 

Sprawdzeniu może podlegać np. czy jest prowadzona księgowość przedsięwzięcia 

(np. czy dotacjobiorca prowadzi księgę przychodów i rozchodów), czy są 

odprowadzane składki do ZUS, czy są dokonywane rozliczenia z US, czy są 

zawierane umowy z klientami, czy wyciągi bankowe potwierdzają dokonywanie 

sprzedaży w ramach prowadzonej działalności, czy jest prowadzona strona 

internetowa działalności gospodarczej, itp. W prowadzonej kontroli nie chodzi bowiem 

o sprawdzenie prawidłowości działania beneficjenta pomocy ale o potwierdzenie, że 

faktycznie działalność jest przez niego prowadzona. 

20) Realizator projektu powinien dokonać w/w kontroli co najmniej raz w przypadku każdej 

działalności gospodarczej, rozpoczętej w ramach projektu. Z czynności takich należy 

sporządzić pisemny protokół, podpisany przez obie strony. Niniejszy dokument 

powinien zostać włączony do dokumentacji projektowej i zawierać informacje co 

najmniej o: dacie przeprowadzenia czynności kontrolnych, osobach biorących w nich 

udział, zakresie przeprowadzonej weryfikacji oraz dokonanych ustaleniach.  

21) Zabezpieczeniem zwrotu otrzymanego wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na wypadek 

niedotrzymania warunków umowy dotyczącej jego przyznania jest weksel z poręczeniem 

wekslowym (aval) 2 poręczycieli. Wymagane są 2 osoby fizyczne poniżej 70 roku życia. 

Poręczycielem nie może być osoba która poręczała lub zawarła w Powiatowym Urzędzie 

Pracy jakąkolwiek umowę cywilnoprawną, która jest w trakcie realizacji. Poręczycielem może 

być małżonek/a- tylko w przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej w formie aktu 

notarialnego lub orzeczenia sądu. W przypadku braku rozdzielności majątkowej 

współmałżonek/a wnioskodawcy stawia się na podpisanie umowy. Poręczyciel przedkłada 

oświadczenie o uzyskiwanych dochodach z tytułu: 

• zatrudnienia na umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony na min. 2 lata licząc od 

dnia złożenia wniosku. Poręczyciel nie może znajdować się w okresie wypowiedzenia umowy 

o pracę oraz zakład pracy nie może być w stanie likwidacji lub upadłości; 

• pobierania świadczenia emerytalnego; 
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• prowadzenia działalności gospodarczej od minimum 6 miesięcy. 

Wymagany minimalny dochód - 2000 zł. netto, z jednego źródła. 

22) Okres wydatkowania wsparcia finansowego zostanie określony w Umowie o udzielenie 

wsparcia finansowego (Załącznik nr 5 do Regulaminu), zgodnie z przedłożonym do oceny 

biznesplanem. 

23) Termin zakończenia wydatkowania wsparcia finansowego może zostać przedłużony za zgodą 

Realizatora projektu na uzasadniony wniosek Uczestnika projektu, złożony do Realizatora 

projektu nie później  niż w terminie 7 dni kalendarzowych przed dniem, w którym upływa 

termin zakończenia wydatkowania wsparcia finansowego.  

24) Realizator projektu podejmuje decyzję w sprawie przedłużenia bądź odmowy przedłużenia 

terminu, o którym mowa w ust. 23, w szczególności biorąc pod uwagę, czy na przebieg 

wydatkowania wsparcia finansowego wpłynęły okoliczności, za które Uczestnik projektu nie 

ponosi odpowiedzialności. 

25) W następstwie pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 23, Realizator 

projektu przedłuża termin zakończenia wydatkowania wsparcia finansowego uwzględniając 

założony okres wydatkowania wsparcia finansowego ujęty w szczegółowym zestawieniu 

towarów i usług przewidzianych do zakupienia oraz stopień jego realizacji. 

26) Uczestnik Projektu zobowiązuje się do przechowywania dokumentów dotyczących 

otrzymanego wsparcia przez 10 lat od momentu zakończenia udziału w projekcie.  

27) Uczestnik projektu zobowiązuje się do oznaczenia przedmiotów zakupionych z dotacji. 

Informacje dotyczące prawidłowego oznaczania projektu znajdują się na  stronie 

internetowej pod adresem: https://psz.praca.gov.pl/web/power-wup-gdansk/dowiedz-sie-

wiecej-o-programie/zasady-promocji-projektu.  

 

§ 5 

Zawarcie umowy o udzielenie wsparcia pomostowego 

 

1) Wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej oraz w postaci indywidualnych 

usług doradczych udzielane jest wyłącznie tym uczestnikom projektu, którzy w ramach 

projektu otrzymali wsparcie finansowe w postaci dotacji. 

2) Udzielane jest na podstawie Umowy o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego w 

postaci pomocy finansowej oraz Umowy o udzieleniu wsparcia pomostowego w postaci 

indywidualnych usług doradczych (wzory ww. umów stanowią odpowiednio Załącznik nr 7 

oraz Załącznik nr 9 do niniejszego dokumentu). 

3) Wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej stanowi bezzwrotną pomoc kapitałową 

wypłacaną miesięcznie w kwocie nie większej niż 1.800,00 zł. Wsparcie to może zostać 

przeznaczone na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie 

prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in. kosztów ZUS, podatku, opłat 

administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością oraz wydatków bieżących w 

kwotach netto (bez VAT) bez względu na status VAT. 

4) Wsparcie, o którym mowa w pkt. 4, przyznawane jest na wniosek Uczestnika projektu 

składany do Realizatora projektu, na okres do 6 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia 

działalności gospodarczej. Decyzję o przyznaniu tego wsparcia podejmuje Realizator projektu, 

który wypłaca środki Uczestnikowi projektu z puli środków zarezerwowanych na ten cel w 

projekcie. Realizator projektu uzasadnia na piśmie decyzję o przyznaniu wsparcia 
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pomostowego i podpisuje z Uczestnikiem projektu Umowę o udzielenie wsparcia 

pomostowego w postaci pomocy finansowej (Załącznik nr 7), która określa w szczególności 

wartość i warunki wypłaty środków (w tym ewentualnie warunki refundacji części transz). 

Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane jest w miesięcznych transzach, po rozliczeniu 

poprzednio otrzymanej transzy środków.  

5) Uczestnik projektu, który utworzy co najmniej jedno dodatkowe miejsce pracy w ramach 

podjętej działalności gospodarczej i będzie zatrudniał pracownika/ów przez okres co najmniej 

6 miesięcy może ubiegać się o wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej na kolejne 

6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, jednak nie dłużej niż na okres do 12 

miesiąca licząc od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Decyzję o przyznaniu tego wsparcia 

podejmuje Realizator projektu, wypłata środków będzie możliwa w sytuacji wystąpienia w 

projekcie oszczędności, które będzie można przeznaczyć na ten cel i Instytucja Pośrednicząca 

(WUP w Gdańsku) wyrazi na to zgodę.  

6) Wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze 

specjalistycznym udzielane jest w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności 

gospodarczej. Stanowi pomoc merytoryczną w efektywnym wykorzystaniu finansowego 

wsparcia na rozwój przedsiębiorczości oraz wspomaga w rozwoju działalności gospodarczej. 

Zakres wsparcia ustalany jest przez Realizatora projektu przy współpracy z Uczestnikiem 

projektu w formie indywidualnego programu.  

 

§ 6 

Zasady udzielania pomocy publicznej 

 

1) Pomoc publiczna w ramach Poddziałania 1.2.1 stanowi pomoc de minimis i jest ona udzielana 

na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku 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 r.) oraz rozp. 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. z 2015 r., poz. 1073). 

2) Pomoc finansowa przekazywana Realizatorowi projektu na realizację projektu nie stanowi 

pomocy publicznej. 

3) Za datę przyznania pomocy de minimis uznaje się datę podpisania Umowy o udzieleniu 

wsparcia finansowego/pomostowego (dotacja, wsparcie pomostowe w postaci 

finansowej/usług doradczych) zawieranej między Realizatorem projektu, a Uczestnikiem 

projektu. Umowa powinna precyzyjnie określać wysokość środków, jakie otrzyma dany 

Beneficjent pomocy w ramach projektu. 

4) Podmiot udzielający pomocy publicznej (Realizator projektu) ma obowiązek zweryfikowania 

zarówno warunków otrzymania wartości wsparcia przez uczestnika projektu, który 

uruchomił działalność gospodarczą (limit), jak i innych przedstawianych informacji, 

w tym Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie 

informacji zakresu przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de 

minimis zmienionym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 

r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez 
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podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (oraz wydania Beneficjentowi pomocy 

zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku 

do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zaświadczeń o 

pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, ujednoliconym 

poprzez obwieszczenie prezesa RM z 29 stycznia 2018, a także przygotowanie i 

przedstawienie sprawozdań o udzielonej 

pomocy publicznej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 

2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu 

takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń 

należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1871 z póżn. zm.) oraz 

rozp. 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. z 2015 r., poz. 1073). 

5) Jeżeli w wyniku rozliczenia wsparcia inwestycyjnego oraz pomostowego Uczestnik projektu 

przedstawi dokumenty świadczące o wykorzystaniu mniejszej kwoty dotacji, niż wartość 

zapisana w zaświadczeniu, Realizator projektu zobligowany jest do wydania nowego 

zaświadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o 

postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. , poz. 362 z późn. 

zm), w którym wskazuje właściwą wartość pomocy oraz stwierdza utratę ważności 

poprzedniego zaświadczenia. 

6) W przypadku aktualizacji zaświadczenia, Realizator projektu zobligowany jest do dokonania 

korekty danych w SHRiMP (System Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania 

Pomocy): http://shrimp.uokik.gov.pl/. 

7) Dla potrzeb wyliczenia wartości wsparcia pomostowego w postaci szkoleń lub doradztwa, 

udzielonego na rzecz Uczestnika projektu w formie pomocy de minimis, należy uwzględnić 

wydatki kwalifikowalne, które stanowią podstawę dla wyliczenia pomocy publicznej 

odpowiednio na szkolenia i doradztwo (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 

z dnia 17 czerwca 2014 r. – uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym 

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.). Jednocześnie  

doradztwem w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej jest jedynie usługa, która nie 

stanowi elementu stałej lub okresowej działalności ani też bieżących kosztów operacyjnych 

przedsiębiorstwa, takich jak np. usługi w zakresie doradztwa podatkowego, regularne usługi 

prawne, usługi w zakresie reklamy. W pozostałych przypadkach, doradztwo świadczone w 

ramach wsparcia pomostowego należy uznać za rodzaj zindywidualizowanego szkolenia i 

zastosować analogiczny katalog wydatków, jak w przypadku pomocy na szkolenie. 

8) Na potrzeby wystawienia zaświadczenia o przyznaniu pomocy objętej zasadą de minimis 

należy zdyskontować wartość finansowego wsparcia pomostowego. Wartość udzielonej 

pomocy de minimis, stanowiącej finansowe wsparcie pomostowe należy zdyskontować. 

Zasady  dyskontowania określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 

sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych 

formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, z późn. zm.). W tym przypadku wartość pomocy jest 

ustalana jako Ekwiwalent Dotacji Brutto (EDB). W przypadku zmiany wartości udzielonej 

pomocy należy dokonać ponownego jej zdyskontowania wskazując w pozycji „wartość 
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płatności dokonywanej w okresie, dla którego dokonuje się dyskontowania” rzeczywistą 

wartość przyznanej pomocy. 

 

 

Załączniki: 

  

1. Oświadczenie uczestnika projektu - spełnienie kryteriów uczestnictwa w ścieżce wsparcia - 
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 

2. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z 
załącznikami (Załącznik nr 2a - Biznesplan, Załącznik nr 2b - Formularz informacji 
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, Załącznik nr 2c - Oświadczenie o 
niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i niekaralności karą 
zakazu dostępu do środków publicznych, 2d - Oświadczenie poręczyciela o dochodach) 

3. Karta oceny biznesplanu  
4. Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu 
5. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego wraz z załącznikami (Załącznik nr 5a - Wzory 

deklaracji wekslowej i zgód, Załącznik nr 5b - Oświadczenie uczestnika projektu/poręczyciela 
o niepozostawaniu w związku małżeńskim, 5c - Oświadczenie wnioskodawcy o powiązanych 
jednostkach gospodarczych na potrzeby ustalania dostępnego limitu pomocy de minimis, 5d - 
Zaświadczenie zakładu pracy o wysokości dochodów poręczyciela)  

6. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
7. Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego w postaci pomocy finansowej 
8. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w postaci indywidualnych usług doradczych 

wraz z załącznikiem (Załącznik nr 8a - Oświadczenie uczestnika projektu o wysokości 
otrzymanej pomocy de minimis) 

9. Umowa o udzieleniu wsparcia pomostowego w postaci indywidualnych usług doradczych  


