
   

 
Michał Cichoń PRO STUDIO, ul. Henryka Dąbrowskiego 22,  

40-032 Katowice, tel. 530 586 153 
1 

 
REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
„Siła biznesu po 50-ce” nr RPSL.07.03.03-24-039C/15 

 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Michał Cichoń PRO STUDIO realizuje projekt pt. Siła biznesu po 50-cenr RPSL.07.03.03-24-

039C/15. 
2. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających 
rozpocząć prowadzenie działalność gospodarczą, Poddziałanie 7.3.3. Promocja 
samozatrudnienia. 

3. Zasięg terytorialny Projektu - województwo śląskie. 
4. Okres realizacji projektu – 01.11.2016 – 30.04.2018 r.  
5. Niniejszy Regulamin, określa zasady przyznawania środków finansowych na rozwój 

przedsiębiorczości (tj. dotacji, wsparcia pomostowego finansowego oraz wsparcia 
pomostowego szkoleniowo-doradczego). 

6. Celem głównym Projektu jest aktywizacja zawodowa 14 osób bezrobotnych i nieaktywnych 
zawodowo powyżej 50 roku życia, z województwa śląskiego do prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej. 

7. Informację dotyczące realizacji projektu dostępne są w biurze projektu oraz na stronie 
internetowej projektu.  
 

§ 2 
Słownik pojęć 

Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: 

1. Projekt – projekt pt. Siła biznesu po 50-ce nr RPSL.07.03.03-24-039C/15 realizowany przez 

Michał Cichoń PRO STUDIO z siedzibą główną przy ul. Władysława Łokietka 344, 31-334 

Kraków, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób 

zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 

7.3.3.Promocja samozatrudnienia. 

2. Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 

Katowice. 

3. Beneficjent– Michał Cichoń PRO STUDIO z siedzibą główną ul. Władysława Łokietka 344,31-

334 Kraków. 

4. Biuro projektu – lokal przy ul. Henryka Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice. Adres e-mail: 

k.michalik@printstudio.com.pl 

5. Strona internetowa – www.pro-studio.org.pl 
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6. Uczestnik(czka) projektu (UP) - osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie, 

bezpośredni(a) odbiorca wsparcia - osoba fizyczna zamierzająca rozpocząć działalność 

gospodarczą.  

7. Dzień przystąpienia do projektu – za dzień przystąpienia do projektu uznaję się dzień 

udzielenia pierwszego wsparcia w ramach projektu bloku szkoleniowo – doradczego przed 

uruchomieniem działalności gospodarczej.  

8. Dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez uczestnika(czkę) projektu – 

za dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez uczestnika(czkę) projektu 

uznaje się: 

a) W przypadku doręczenia osobistego / przez pełnomocnika – datę odbioru osobistego 
potwierdzoną podpisem przez pracownika Biura Projektu, 

b) W przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1113) – datę nadania (tj. datę stempla pocztowego), 

c) W przypadku firm kurierskich – datę wpływu do Biura Projektu, 
d) W drodze elektronicznej przesyłkę opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu – datę poświadczenia 
odbioru w drodze elektronicznej, 
W zależności, która z dat wskazanych w ppkt. od a) do d) jest wcześniejsza. 
Dopuszcza się przyjęcie dokumentów od uczestnika, który pojawił się w Biurze Projektu w 
godzinach jego urzędowania, jednak z przyczyn od niego niezależnych (np. długi czas 
oczekiwania w kolejce do złożenia dokumentów) efektywne złożenie dokumentów 
nastąpiło już po czasie urzędowania Biura Projektu. 

9. Dzień skutecznego doręczenia Uczestnikowi(czce) Projektu informacji – za dzień 

skutecznego doręczenia uznaje się: 

a) W przypadku odbioru osobistego lub przez pełnomocnika w przypadku ustanowienia 
pełnomocnika zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego- datę odbioru potwierdzoną 
podpisem Uczestnika(czki) Projektu lub pełnomocnika.  

b) W przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1113) – datę wskazaną na zwrotnym potwierdzeniu odbioru (dostarczonemu zgodnie z 
postanowieniami art. 42 – 44 Kodeksu Postępowania Administracyjnego), 

c) W przypadku poczty elektronicznej, jeśli UP udostępnił Beneficjentowi adres e-mail – datę 
potwierdzenia odbioru wiadomości elektronicznej (e-mail), w zależności, która z dat 
wskazanych w ppkt. od a) do c) jest wcześniejsza. 

10. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości – dotacja na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej, wypłacana na podstawie umowy zawartej z Uczestnikiem(czką) projektu, 

wartość wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 22 500,00 złotych. 

11. Wsparcie szkoleniowo-doradcze poprzedzające otrzymanie środków na rozwój 

przedsiębiorczości - cykl szkoleń, sesji doradztwa indywidualnego i doradztwa grupowego 

poprzedzających przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, których 

celem jest przygotowanie Uczestnika(czki) do napisania biznesplanu, na podstawie oceny, 
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którego przyznane zostaną środki na rozwój przedsiębiorczości oraz przygotowanie 

uczestnika do otwarcia i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu. 

12. Wsparcie pomostowe finansowe – wsparcie przyznawane przez okres 6/12 miesięcy, od dnia 

zawarcia Umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego. Wsparcie jest wypłacane 

miesięcznie w kwocie do 750,00 zł/mc przez 6-12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności 

gospodarczej.  

13. Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze – wsparcie pomostowe w postaci usług 

szkoleniowo-doradczych związanych z prowadzenie działalności gospodarczej. Celem 

wsparcia jest udzielenie pomocy merytorycznej w efektywnym wykorzystaniu otrzymanej 

dotacji. W ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego przewidziano: 

 Doradztwo – doradztwo z Oficerem Dotacyjnym dla 14 uczestników(czek) projektu w 

wymiarze 2h/m-c x 12 miesięcy. Wsparcie daje możliwość konsultowania spraw 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dodatkowo w zakresie wsparcia 

przewidziano zwrot kosztów dojazdu dla 90% uczestników(czek) projektu. 

 Szkolenia - specjalistyczne wsparcie szkoleniowe dla 14 Uczestników(czek) projektu w 

wymiarze ok 30 dni x 7-8 godz. edukacyjnych/dzień. Na 1 UP będzie przypadało 

maksymalnie 240 godzin szkoleniowych, jednak ostateczna liczba godzin będzie wynikała 

z analizy potrzeb szkoleniowych. Tematyka szkoleń zostanie określona na podstawie 

diagnozy potrzeb Uczestnika(czki) projektu w trakcie prowadzenia firmy. Dodatkowo w 

zakresie wsparcia przewidziano zwrot kosztów dojazdu dla 90% uczestników(czek) 

projektu. 

14. Komisja ds. Oceny Biznesplanów– komisja powołana przez Beneficjenta w celu oceny 

merytorycznej przedstawionych przez Uczestników(czki) projektu biznesplanów.   

15. Oficer Dotacyjny –osoba prowadząca wsparcie doradczo-szkoleniowe przed otrzymaniem 

dotacji oraz doradztwo indywidualne po utworzeniu działalności gospodarczej, oraz 

dokonująca oceny formalnej przedstawionych przez Uczestników(czki) projektu 

biznesplanów.   

16. Dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej – dzień wskazany, jako data rozpoczęcia 

działalności gospodarczej we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub data zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

17. Działalność gospodarcza – jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, 

usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także 

działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, zgodnie z zapisami 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2016, poz. 1829.) Zgodnie ze „Standardem udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości 

na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 7.3.3 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 –2020” w ramach projektu Siła biznesu 

po 50-ce możliwe jest uruchomienie wyłącznie nowej Działalności w formie: jednoosobowej 

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

cywilnej, jawnej lub partnerskiej możliwe jest wyłącznie pomiędzy uczestnikami tego samego 
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projektu. 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. 

18. Regulamin projektu - „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”, do którego niniejszy 

Regulamin stanowi załącznik. 

19. Pomoc de minimis – wsparcie udzielane przez państwo przedsiębiorcy. Pomoc zgodną z 

przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

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

(Dz. Urz. UE L 352z 24.12.2013, Str. 1) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i108Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 26.06.2014,str. 1). Pomoc de minimis 

nie podlega obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej 

Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć 
równowartości 200 tys. euro brutto w okresie 3 lat podatkowych, oraz w przypadku 
podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego 
towarów – 100 tys. euro. 
 
 

§ 3 
Formy wsparcia w ramach projektu 

 
W ramach Projektu przewiduje się następujące formy pomocy, skierowane do 
Uczestników(czek) projektu: 
 

1. Szkolenie: „Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej” - grupowe 

wsparcie szkoleniowe, które odbędzie się na poziomie zgodnym z diagnozą przeprowadzoną 

podczas rozmowy rekrutacyjnej; Wsparcie ma na celu zwiększenie wiedzy uczestników(czek) 

projektu z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnikom(czkom) 

projektu przysługuje stypendium z tytułu uczestnictwa w szkoleniach. Dodatkowo w zakresie 

wsparcia przewidziano zwrot kosztów dojazdu dla 90% Uczestników(czek) Projektu. 

2. Szkolenie: „Budowanie biznesplanu” - grupowe wsparcie szkoleniowe, w wymiarze 24 

godzin edukacyjnych dla wszystkich kategorii szkoleniowych (podstawowa, 

średniozaawansowana, zaawansowana), grupa szkoleniowa będzie liczyła 14 osób. 

Uczestnikom(czkom) projektu przysługuje stypendium z tytułu uczestnictwa w szkoleniach. 

Dodatkowo w zakresie wsparcia przewidziano zwrot kosztów dojazdu dla 90% 

uczestników(czek) projektu. 

3. Indywidualne wsparcie doradcze – konsultacje z Oficerem Dotacyjnym w wymiarze 12 

godzin na osobę w zależności od potrzeb uczestnika(czki) projektu. Konsultacje mają na celu 

uzupełnienie wiedzy zdobytej na szkoleniu. W ramach doradztwa uczestnicy(czki) projektu 

uzyskają pomoc w przygotowaniu biznesplanu oraz dokonana zostanie ocena formalna 
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biznesplanów; Dodatkowo w zakresie wsparcia przewidziano zwrot kosztów dojazdu dla 90% 

uczestników(czek) projektu.  

4. Grupowe wsparcie doradcze – doradztwo grupowe odbędzie się w 14-osobowej grupie w 

wymiarze 16 godzin edukacyjnych na grupę (2 dni x 8 godz. edukacyjnych/ dzień). Zakres 

doradztwa będzie obejmował tematykę: dobór i projekt przedsięwzięcia; plan inwestycyjny; 

plan ekonomiczno–finansowy; plan marketingowy; analizę przedsięwzięcia pod kątem oferty, 

rynku, konkurencji, ceny, procesu produkcji/dostarczania, finasowania, przewidywalnych 

efektów ekonomicznych. W zakresie wsparcia przewidziano zwrot kosztów dojazdu dla 90% 

uczestników(czek) projektu. 

5. Dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – 14 Uczestników(czek) projektu 

otrzyma bezzwrotne środki finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w 

wysokości do 22 500,00 złotych. Szczegółowe zasady dotyczące przyznawania dotacji na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej są określone w niniejszym Regulaminie. 

6. Wsparcie pomostowe finansowe – 14 Uczestników(czek) projektu otrzyma wsparcie 

pomostowe w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie 750,00 złotych 

przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o udzielenie finansowego wsparcia 

pomostowego.  

7. Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze – 14 Uczestników(czek) projektu po podpisaniu 

umowy o udzielanie wsparcia pomostowego w formie usług szkoleniowo-doradczych 

otrzyma wsparcie pomostowe w postaci usług szkoleniowo-doradczych związanych ze 

specyfikacją prowadzenia działalności gospodarczej. Celem wsparcia jest udzielenie pomocy 

merytorycznej w efektywny wykorzystaniu otrzymanej dotacji. W ramach wsparcia 

szkoleniowo-doradczego przewidziano: 

- Doradztwo – doradztwo z Oficerem Dotacyjnym dla 14 Uczestników(czek) projektu w 

wymiarze 2h/m-c x 12 miesięcy. Wsparcie daje możliwość konsultowania spraw związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej. Dodatkowo w zakresie wsparcia przewidziano 

zwrot kosztów dojazdu dla 90% uczestników(czek) projektu 

- Szkolenia - specjalistyczne wsparcie szkoleniowe dla 14 Uczestników(czek) projektu w 

wymiarze 2 grupy x ok 7os x ok 30 dni x 7-8 godz. edukacyjnych/dzień. Tematyka szkoleń 

zostanie określona na podstawie diagnozy potrzeb Uczestnika projektu w trakcie 

prowadzenia firmy. Dodatkowo w zakresie wsparcia przewidziano zwrot kosztów dojazdu dla 

90% uczestników(czek) projektu. 

 
§ 4 

Warunki otrzymania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości 
 

1. Wsparcie finansowe zostanie przyznane osobom, które spełnią następujące warunki: 

a) Posiadają status Uczestnika(czki) projektu, 

b) Wzięły udział w wsparciu doradczo-szkoleniowym przed otrzymaniem dotacji w ramach 

projektu: „Siła biznesu po 50-ce” (należy przez to rozumieć: wzięcie udziału, w co najmniej 

80% szkoleń i otrzymanie certyfikatu/zaświadczenia, oraz 100% obecność na doradztwie 
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indywidualnym i grupowym. W uzasadnionych przypadka niewynikających z winy 

Uczestnika(czki) Projektu możliwe jest niezachowanie wymaganej frekwencji). Wsparcie 

doradczo-szkoleniowe przed otrzymaniem dotacji zrealizowane będzie zgodnie z 

poziomem (podstawowym, średnio zawansowanym, zaawansowanym) określonym 

podczas rozmowy rekrutacyjnej z Doradcą Zawodowym i Psychologiem. Od 

Uczestników(czek) chcących otrzymać wsparcie na poziomie średnio zawansowanym lub 

zaawansowanym wymagane będzie przedstawienie odpowiednich dokumentów 

potwierdzających przygotowanie do założenia oraz prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej – certyfikatów/zaświadczeń, lub dokumentów potwierdzających 

prowadzenie firmy. Jeżeli na podstawie przedstawionych przez Uczestnika(czkę) Projektu 

dokumentów Beneficjent stwierdzi, że odbyte przez niego szkolenia/doradztwo odbiegają 

swym zakresem merytorycznym i programowym od wsparcia przewidzianego w ramach 

Projektu, Beneficjent ma prawo do niewyrażenia zgody na udział Uczestnika(czki) w 

wsparciu szkoleniowo-doradczym na poziomie średnio zaawansowanych lub 

zaawansowanym i skierować go na wsparcie o poziomie podstawowym.  

c) Przygotowali i złożyli wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój 

przedsiębiorczości (załącznik nr 1) wraz niezbędnymi załącznikami, 

d) Przygotowali i złożyli kompletne biznesplany, zgodne z wzorem stosowanym u 

Beneficjenta (załącznik nr 4). 

 

§ 5 
Wartość i przeznaczenie wsparcia finansowego 

 

1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega na udzieleniu 
Uczestnikowi(czce) projektu wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych 
wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa. 

2. Wnioskowana wysokość wsparcia finansowego jest uzależniona od wskazanych potrzeb 
związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej, jednak nie może przekroczyć na 
jednego Uczestnika(czki) projektu kwoty 22 500,00 zł. 

3. Wsparcie finansowe jest udzielane w oparciu o zasadę de minimis i musi spełniać warunki 
dopuszczalności udzielania pomocy określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w 
ramiach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na 
lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 1073) 

4. Katalog wydatków kwalifikujących się do dofinasowania w ramach projektu „Siła biznesu po 
50-ce” - Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości może być przeznaczone na 
pokrycie wydatków uznanych za niezbędne dla uruchomienia działalności gospodarczej i 
odpowiednio uzasadnionych przez Wnioskodawcę w złożonym biznesplanie, wydatki mogą 
być związane m.in. z: 
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a) Zakupem nowych środków trwałych oraz wyposażenia, dla którego będzie prowadzona 
ewidencja środków trwałych oraz dóbr niematerialnych i prawnych, np. licencji 
programów. 

b) Zakup używanych środków trwałych, lecz tylko i wyłącznie w przypadku spełniania 
następujących warunków: 

 Cena środka trwałego, nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień 

zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego; 

 Środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji 

przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i 

standardy; 

 Beneficjent rekomenduje by transakcje nie były zawierane pomiędzy członkami 

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

osobami zamieszkałymi pod tym samym adresem, co Uczestnik(czka) projektu, 

 Zapłata za sprzęt została właściwie udokumentowana. 

c) Kosztem instalacji lub uruchomienia zakupionych składników środków trwałych.  
d) Środki transportu tylko i wyłącznie w przypadku udowodnienia, że: 

 Będą one wykorzystywane tylko i wyłącznie do prowadzenia działalności 

gospodarczej, 

 Nie będą służyły wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie drogowego 

transportu towarów, 

 Używane środki transportu spełniają warunki wymienione w pkt. 4 b. 

e) Promocją i reklamą   
f) Kosztami prac remontowych i budowalnych, 
g) Środkami obrotowymi  

5. Dokumenty potwierdzające wydatkowanie otrzymanego wsparcia finansowego należy złożyć 
zgodnie z terminem określonym w umowie o udzielenie wsparcia finansowego. 

6. W przypadku stwierdzenia przez realizatora projektu nieprawidłowości formalnych w 
przedstawionych dokumentach, Uczestnik(czka) projektu zostaje wezwany pisemnie do 
uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. 

7. Wydatki ponoszone z tytułu realizacji Umowy o udzielenie wsparcia finansowego nie mogą 
być tożsame z wydatkami poniesionymi w ramach wsparcia pomostowego. 
 

 
§ 6 

Zasady przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach 
projektu – nabór wniosków 

 
1. O środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości mogą starać się wyłącznie Uczestnicy(czki) 

projektu, którzy wzięli udział w wsparciu doradczo-szkoleniowym przed otrzymaniem dotacji 

w ramach projektu: „Siła biznesu po 50-ce” (należy przez to rozumieć: wzięcie udziału, w co 

najmniej 80% szkoleń i otrzymanie certyfikatu/zaświadczenia, oraz 100% obecność na 

doradztwie indywidualnym i grupowym. W uzasadnionych przypadka niewynikających z winy 

Uczestnika(czki) Projektu możliwe jest niezachowanie wymaganej frekwencji). 
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2. Uczestnicy(czki) projektu ubiegający się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości są 

zobligowani do złożenia w terminie wskazanym przez Beneficjenta – Wniosku o przyznanie 

środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (zał. nr 1). Do wniosku należy załączyć w 

szczególności następujące dokumenty: 

a) Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w bieżącym roku 
kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych (zał. nr 3) wraz z 
zaświadczeniami dokumentującymi wysokość jej otrzymania, 

b) Biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (zał. nr 4); 
c) Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidywanych do zakupienia zgodny ze 

wzorem stosowanym u Beneficjenta (zał. nr 5), 
d) Oświadczenie o: 

 Braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się 

przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego 

dotyczącego niespłaconych zobowiązań; (zał. nr 2) 

 O niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu  

w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny; (zał. nr 2) 

 o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków 

Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie 

wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej (zał. 

nr 2) 

 o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o 

niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie Uczestników(czek) projektu, 

którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 

miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność 

gospodarczą poza terytorium Polski);(zał. nr 2) 

 Nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed 

przystąpieniem do projektu (zał. nr 2) 

 Braku powiązań z beneficjentem i wykonawcami (zał. nr 2) 

 o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o 

niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie Uczestników(czek) projektu, 

którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 

miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność 

gospodarczą poza terytorium Polski); (zał. nr 2); 

e) Certyfikaty potwierdzające ukończenie etapu doradczego-szkoleniowego 
f) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (zał. 11), 
g) Oświadczenie o powiązanych jednostkach gospodarczych na potrzeby ustalenia 

dostępnego limitu pomocy de minimis (zał. nr 9), 
h) Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego (zał. nr 6),  
i) Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego (zał. nr 7), 
j) Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 

10). 
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3. W terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od zakończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego 

poprzedzającego otrzymanie środków na rozwój przedsiębiorczości Beneficjent zamieszcza na 

stronie internetowej projektu, oraz przekazuje każdemu Uczestnikowi(czce) projektu, 

pisemną informację o terminie składania wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego 

wraz z wymaganymi załącznikami do w/w wniosku. Nad terminowością składania wniosków 

sprawować będzie nadzór Koordynator Projektu. Nabór wniosków nie będzie trwał krócej niż 

5 dni roboczych. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania 

wniosków. 

4. Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości złożone przed lub 

po wskazanym terminie ich przyjmowania, nie będą rozpatrywane. 

5. W przypadku, gdy aplikującym jest Uczestnik(czka) projektu, który wraz z innymi 

Uczestnikami(czkami) planuje utworzenie spółki (cywilnej, jawnej lub partnerskiej), we 

wniosku wpisuje pozostałych Uczestników(czek) przedsięwzięcia, którzy zamierzają w ramach 

prowadzonej działalności ubiegać się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, 

wraz z podaniem wnioskowanych kwot. Suma kwot wnioskowanych powinna stanowić sumę 

kosztów kwalifikowanych działań planowanych do zrealizowania w biznesplanie.  

6. W okresie trwania naboru, Uczestnik(czka) Projektu ubiegający się o wsparcie, ma prawo do 

korekty złożonych dokumentów wg. następującej procedury: wycofania wcześniej złożonego 

wniosku i złożenie ponownie skorygowanego wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na 

rozwój przedsiębiorczości.   

7. Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości przyjmowane będą 

w Biurze Projektu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 22 w Katowicach, zgodnie z metoda 

skutecznego doręczenia opisaną w § 2 pkt 8. 

8. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości wraz z 

załącznikami należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub dwa oryginały) w 

biurze projektu w godzinach jego otwarcia, bądź w wersji elektronicznej podpisane we 

wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego (bez parafowania każdej strony). 

9. Dokumenty powinny być numerowane, parafowane na każdej stronie, wypełnione w języku 

polskim, czytelnie (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami), 

czytelnie, własnoręcznie podpisane oraz trwale spięte wraz z załącznikami w sposób 

uniemożliwiający przypadkową dekompletację. Każde pole powinno być wypełnione. Pola, 

które danego Uczestnika(czki) Projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. 

Pozostawienie jakiegokolwiek pola niewypełnionego stanowi błąd formalny. W przypadku 

złożenia dokumentów w wersji elektronicznej wniosek wraz z załącznikami należy podpisać 

we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego (bez parafowania każdej 

strony). 

10. Uczestnik(czka) projektu składa wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój 

przedsiębiorczości w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru. 
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§ 7 

Tryb rozpatrywania Wniosków o przyznanie środków finansowych 
na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu 

 
1. Rozpatrywania Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 

dokonują: 

 Oficer dotacyjny, który ocenia ww. wniosek wraz z załącznikami pod względem 

formalnym w oparciu o kartę oceny formalnej (zał. nr 17).  

 Komisja ds. Oceny Biznesplanów, która ocenia wniosek o przyznanie środków 

finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami pod względem 

merytorycznym w oparciu o kartę oceny merytoryczno-technicznej (zał. nr 18) 

2. Oficerowie dotacyjni i Oficerowie niezależni posiadają wykształcenie wyższe magisterskie, 

oraz: 

a)  Praktyczne doświadczenie w ocenie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na 

rozwój przedsiębiorczości, 

lub 

b) Doświadczenie z zakresu opracowywania biznesplanów. 

3. W pracach Komisji ds. Oceny Biznesplanów uczestniczą: 

a) Eksperci powołani przez Beneficjenta, Oficerowie zewnętrzni dokonujący oceny 

merytorycznej;  

4. Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami 

- podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej, dokonywanej w terminie do 5 dni 

roboczych od daty zakończenia naboru wniosków. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent 

może przedłużyć termin oceny wniosków. 

5. Koordynator projektu będzie weryfikował poprawność sporządzenia kart oceny formalnej i 

merytoryczno-technicznej oraz zgodność przebiegu procesu oceny z procedurami 

określonymi w niniejszym Regulaminie.  

Ocena formalna: 
1. Oficer dotacyjny dokonuje oceny kompletności oraz poprawności pod względem formalnym 

Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z 

załącznikami, w oparciu o zapisy niniejszego Regulaminu. 

Imię i Nazwisko 
Uczestnika/Uczestniczki Projektu 
Adres 

Wniosek o przyznanie środków finansowych  
na rozwój przedsiębiorczości w ramach 

projektu "Siła biznesu po 50-ce" 
 

Biuro Projektu 
Michał Cichoń PRO STUDIO 

Ul. Henryka Dąbrowskiego 22, 
40-032 Katowice 
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2. W przypadku uchybień formalnych, Beneficjent wezwie Uczestnika(czkę) projektu do 

dokonania poprawek/uzupełnień formalnych we Wniosku o przyznanie wsparcia 

finansowego na rozwój przedsiębiorczości w terminie do 2 dni roboczych od dnia doręczenia 

Uczestnikowi(czce) projektu informacji wzywającej do wniesienia poprawek/uzupełnień we 

Wniosku zgodnie z procedurą skutecznego doręczenia. 

3. Uczestnik(czka) Projektu składa dokumenty stanowiące poprawki/uzupełnienia, o których 

mowa w pkt. 2 zgodnie z definicją skutecznego doręczenia. W celu przyśpieszenia procedury 

Beneficjent rekomenduje osobiste złożenie poprawek/uzupełnień w biurze projektu przy ul. 

Henryka Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice w godzinach jego otwarcia.  

4. Uczestnik(czka) zobowiązany jest do naniesienia poprawek/uzupełnienia złożonych 

dokumentów, a nie ponownego złożenia kompletu wymaganych dokumentów. 

5. Ocena formalna przedłożonych po uzupełnieniu/poprawkach dokumentów następuje w 

terminie do 1 dnia roboczego od dnia złożenia poprawionych dokumentów. Oficer dotacyjny 

przeprowadza ponowną ocenę formalną. Jeżeli poprawki/uzupełnienia nie zostaną wniesione 

w wyznaczonym terminie lub zostaną wniesione niewłaściwie, wniosek jest odrzucany. 

Powtórna ocena formalna jest wiążącą i ostateczna. 

Ocena merytoryczna:  

1. Po zakończeniu oceny formalnej wnioski podlegają ocenie merytorycznej, która polega na 
ocenie biznesplanu wraz z załącznikami przez Komisje ds. Oceny Biznesplanów. 

2. Dokument w postaci Biznesplanu po zatwierdzeniu przez Beneficjenta jest podstawą 

przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Wzór Biznesplanu stanowi 

Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu i nie może być w żaden sposób modyfikowany przez 

Uczestnika(czki) projektu. 

3. Biznesplan zawiera, co najmniej: 

 Charakterystykę planowanego przedsięwzięcia, 

 Wysokość łącznej kwoty wnioskowanych środków na rozwój przedsiębiorczości, 

 Szczegółowe zestawienie towarów lub usług, które przewidywane są do zakupienia w 

ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub 

jakościowych, wartości jednostkowej oraz ceny zakupu towarów i usług (zał. nr 5) 

 Termin, w którym nastąpi pełne wykorzystanie środków przyznanych 

uczestnikowi(czce) projektu na rozwój przedsiębiorczości 

4. Wniosek na rozpoczęcie działalności gospodarcze (wykazany w § 6 pkt 2) wraz z niezbędnymi 

załącznikami podlega ocenie merytorycznej dokonywanej przez Komisję ds. Oceny 

Biznesplanów, tj. dwóch niezależnych Oficerów powołanych przez Beneficjenta. Weryfikacja 

zostanie przeprowadzona w oparciu o Kartę oceny merytoryczno-technicznej, której wzór 

stanowi załącznik nr 18 do niniejszego Regulaminu, z zachowaniem zasady bezstronności oraz 

przejrzystości dokonywanej oceny.  

5. Ocena odbywa się w oparciu m.in. o analizę rynkową działalności przyszłego 

przedsiębiorstwa pod kątem zapotrzebowania i możliwości skali zbytu na towary lub usługi 

planowane do wytworzenia w ramach działalności objętej dofinansowaniem.  
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6. Kryteriami oceny biznesplanów są: 

 Celowość przedsięwzięcia 

 Uzasadnienie dla utworzenia przedsiębiorstwa: kompletność opisu, przejrzystość, 

zrozumiałość założeń, opis zagrożeń) - maksymalna liczba punktów: 5 

 Realność założeń 

 Realność projektowanych produktów/usług i możliwości ich realizacji - maksymalna 

liczba punktów: 10 

 Racjonalność oszacowania liczby potencjalnych klientów w stosunku do planu 

przedsięwzięcia, w tym ocena zapotrzebowania i możliwej skali zbytu na towary lub 

usługi planowane do wytworzenia w ramach działalności objętej dofinansowaniem - 

maksymalna liczba punktów: 10 

 Realność przyjętej polityki cenowej oraz prognozowanej sprzedaży) – maksymalna 

liczba punków: 10 

 Trwałość projektu 

 Spójność wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego wnioskodawcy z 

planowanym przedsięwzięciem - maksymalna liczba punktów: 10, 

 Posiadane zaplecze finansowe, w tym wkład własny - maksymalna liczba punktów: 10, 

 Posiadane zaplecze materiałowe - maksymalna liczba punktów: 5, 

 Efektywność kosztowa 

 Przewidywane wydatki są adekwatne i zgodne  

z zaproponowanymi działaniami i produktami - maksymalna liczba punktów: 10 

 Proponowane źródła finansowania dają gwarancję realizacji projektu, w tym 

możliwość zapewnienia płynności finansowej również po upływie okresu 12 miesięcy 

od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej – maksymalna liczba punktów: 10, 

 Zgodność projektu ze zdefiniowanymi potrzebami planowanego przedsięwzięcia  

 Spójność planowanych zakupów inwestycyjnych z rodzajem działalności, w tym 

stopień, w jakim zaplanowane zakupy inwestycyjne umożliwiają kompleksową 

realizację przedsięwzięcia - maksymalna liczba punktów: 10 

 wielowariantowość - możliwość rozszerzenia działalności lub zmiany jej profilu – 

maksymalna liczba punktów: 5 

 Inne kryteria  

 Konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku lokalnym - maksymalna liczba punktów: 5 

Maksymalnie można uzyskać 100 pkt 

7. Końcowa ocena punktowa projektu stanowi średnią arytmetyczną ocen dokonanych przez 

Oficerów wchodzących w skład Komisji ds. Oceny Biznesplanów. 

W stosowanej punktacji dopuszcza się wyłącznie liczby całkowite.  

8. Wnioski ocenione pod względem merytorycznym, które w każdej z kart otrzymały ocenę, co 

najmniej 60% punktów ogólnej sumy punktów, zaś w poszczególnych punktach oceny 

merytorycznej uzyskały przynajmniej 60% punktów, umieszczane są na liście rankingowej 

projektów rekomendowanych do finansowania. 
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9. Minimalna liczba punktów kwalifikująca biznesplan do dofinansowania wynosi 60 w każdej z 

kart.  

10. W przypadku, gdy różnica punktowa pomiędzy ocenami Oficerów wynosi więcej niż 30% 

punktów liczonych od ogólnej sumy punktów (100 pkt), (przy czym ocena przynajmniej 

jednego z nich musi wynosić minimum 60% ogólnej sumy punktów), biznesplan zostanie 

oceniony przez trzeciego niezależnego Oficera, wyłonionego przez osobę upoważnioną przez 

Beneficjenta. Ocena tego Oficera stanowi wówczas ocenę ostateczną dokumentu. 

11. Oficer oceniający biznesplan, może zaproponować niższą niż wnioskowana kwotę wsparcia 

na rozwój przedsiębiorczości w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za 

niekwalifikowalne (np. uzna niektóre koszty za niezwiązane z działalnością lub uzna 

oszacowanie niektórych kosztów, jako zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi). 

12. O wynikach oceny biznesplanu (uzasadnienie wraz z uzyskanym wynikiem punktowym) każdy 

Uczestnik(czka) zostanie poinformowany zgodnie z definicja skutecznego doręczenia. 

Informacja o wynikach oceny z podaniem m.in. numeru Uczestnika(czki), liczby punktów- tzw. 

„lista rankingowa” - umieszczona będzie również na stronie internetowej Projektu oraz 

w siedzibie biura projektu. 

13. Uczestnikom(czkom) projektu, którym nie przyznano środków finansowych na rozwój 

działalności i/lub którym obniżono kwotę wnioskowanych środków finansowych, przysługuje 

prawo złożenia Wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu, zgodnie ze wzorem 

stanowiący załącznik nr 8, wraz z odniesieniem się do oceny Komisji zawartej w karcie oceny. 

14. Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu musi zostać złożony przez Uczestnika(czki) 

projektu w formie pisemnej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia w terminie 3 dni 

kalendarzowych od daty otrzymania informacji o wyniku oceny wniosku zgodnie z definicją 

skutecznego doręczenia.  

15. Na podstawie wniosku, o którym mowa w pkt 14, zostanie dokonana powtórna ocena biznes 

planu w terminie do 3 dni roboczych od daty upływu terminu na składanie wniosków o 

ponowne rozpatrzenie biznesplanu. Ocena powtórnie złożonego biznesplanu będzie 

dokonana przez dwóch niezależnych Oficerów, którzy nie uczestniczyli w ocenie pierwotnej 

wersji dokumentu. 

16. O wynikach powtórnej oceny biznesplanu Uczestnik(czka), który złożył wniosek o ponowne 

rozpatrzenie biznesplanu Uczestnik(czka) zostanie poinformowany(a) zgodnie z definicją 

skutecznego doręczenia. Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą i ostateczną, od 

której nie przysługuje odwołanie. 

17. Ostateczne zamknięcie listy Uczestników(czki) projektu kwalifikujących się do otrzymania 

dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowne rozpatrzenie 

biznesplanu, jednak nie później niż 5 dni roboczych od zakończenia powtórnej oceny 

biznesplanów.  

18. Ostateczna lista rankingowa stworzona wg liczby uzyskanych punktów, z podaniem nr 

Uczestników(czki) projektu, umieszczona będzie na stronie internetowej Beneficjenta: 

http://pro-studio.org.pl/sila-biznesu-50-tce/, w biurze projektu przy ul. Henryka 
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Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice, oraz informacje będą wysłane zgodnie z definicją 

skutecznego doręczenia w dniu ogłoszenia ostatecznej listy rankingowej wraz z pisemną 

informacją o wyniku punktowym z uzasadnieniem oceny (kopią karty oceny merytoryczno-

technicznej; z karty zostaną usunięte dane osobowe oceniających zgodnie z przepisami 

Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.) do Uczestników(czki) projektu, 

którzy złożyli Wnioski o ponowne rozpatrzenie biznesplanu (zał. nr 8). 

19. Ponownej ocenie podlegają jedynie te części wniosku, które były przedmiotem odwołania. 

Jeśli z treści odwołania Uczestnika/czki Projektu nie wynika jednoznacznie, jaka część oceny 

wniosku została zakwestionowana, wniosek taki podlega powtórnej ocenie w całości. 

20. Powtórna ocena nie może skutkować obniżeniem pierwotnej liczby punktów. W przypadku, 

gdy Oficerowie niezależni, w trybie odwoławczym przyznają mniejszą liczbę punktów niż 

wynikałoby to z pierwotnej oceny, za ostateczną uznaje się poprzednio przyznaną liczbę 

punktów. 

21. W przypadku odrzucenia biznesplanów na etapie oceny formalnej lub merytorycznej, 

Beneficjent może ponownie ogłosić nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego pod 

warunkiem, że to nastąpi w czasie umożliwiającym prawidłową realizację projektu 

22.  W przypadku rezygnacji Uczestnika/czki Projektu z udziału w projekcie przed podpisaniem 

umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, Beneficjent może 

zaproponować udział osobie z listy rezerwowej, pod warunkiem, że to nastąpi w czasie 

umożliwiającym prawidłową realizację projektu i osoba ta przejdzie wsparcie szkoleniowo-

doradcze (z zastrzeżeniem dostępności środków na ten cel). 

 

§ 8 
Zasady przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach 

projektu  
 

1. Warunkiem uzyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia 

pomostowego przez Uczestników(czki) projektu, jest złożenie wniosku o przyznanie środków 

finansowych na rozwój przedsiębiorczości (zał. nr 1) oraz wniosków o przyznanie wsparcia 

pomostowego – finansowego (zał. nr 6) oraz zarejestrowanie działalności gospodarczej w 

trakcie trwania projektu, co do zasady po zakończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego 

przed otrzymaniem dotacji.  

2. Biznesplan może zostać złożony przez Uczestnika Projektu zarówno przed zarejestrowaniem 

działalności, jak i po jej zarejestrowaniu. Uczestnicy projektu nie powinni dokonywać 

całkowitej zmiany profilu działalności gospodarczej w stosunku do planowanej na etapie 

rekrutacji, tj. opisanej w formularzu rekrutacyjnym. Jednakże nie ma przeciwwskazań, aby na 

etapie konstruowania założeń biznesplanu profil planowanej działalności gospodarczej został 

rozszerzony lub zmodyfikowany, jednak każdorazowo zmiana taka musi być uzasadniona. 

3. Z uwagi na przepisy dotyczące pomocy de minimis, rekomenduje się, aby Uczestnik Projektu 

zarejestrował działalność gospodarczą po zrealizowaniu usługi doradczo-szkoleniowej. W 

przypadku, gdy uczestnik projektu zarejestruje działalność gospodarczą przed zakończeniem 
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realizacji usługi szkoleniowo-doradczej, przedmiotowa usługa objęta będzie pomocą de 

minimis, a jej udzielenie zostanie poprzedzone zawarciem Aneksu do umowy o udzielnie 

usług doradczo-szkoleniowych między Uczestnikiem(czka) Projektu, a Beneficjentem, 

określającego formę i wartość pomocy, którą będzie objęty Uczestnik(czka) Projektu. 

4. Za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej uznaje się dzień wskazany, jako data 

rozpoczęcia działalności we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub datę zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

5. Rejestracja działalności gospodarczej powinna nastąpić w miejscu zadeklarowanym we 

Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (zał. nr 1) na 

terenie woj. śląskiego.  

6. W ramach projektu możliwe jest uruchomienie wyłącznie nowej działalności w formie: 

a) Jednoosobowej działalności gospodarczej,  

b) Spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej, przy czym założenie spółki cywilnej, jawnej lub 

partnerskiej możliwe jest wyłącznie pomiędzy uczestnikami(czkami) tego samego 

projektu. 

7. Uczestnicy(czki) projektu planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki 

cywilnej, jawnej lub partnerskiej zobowiązani zawrzeć stosowną informację na ten temat w 

biznesplanie, który stanowi podstawę do przyznania środków finansowych na rozwój 

przedsiębiorczości, zobowiązując się tym samym do podejmowania działań na rzecz 

osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. W takim przypadku kwota środków finansowych 

(do 22 500,00 zł) przyznawana jest odrębnie dla każdego Uczestnika(czki) projektu. 

8. Uczestnik(czka) projektu, któremu przyznane zostały środki na rozwój przedsiębiorczości, nie 

może - w trakcie pierwszych 12 miesięcy - przekształcić prowadzonej działalności w inną 

formę prawną.  

9. Dopuszczalna jest sytuacja polegająca na „przekształceniu” jednoosobowej działalności 

gospodarczej w spółkę cywilną, jawną lub partnerską zawieraną między Uczestnikami(czkami) 

projektu, w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, o ile 

łącznie zostaną spełnione następujące warunki:  

a) Przedmiot działalności spółki cywilnej utworzonej w wyniku przekształcenia jest zbieżny 

z przedmiotem działalności osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, 

które otrzymały wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości na podstawie 

zaakceptowanego biznesplanu oraz przewidzianej w nim struktury wydatków,  

b) Przekształcenie w spółkę cywilną, jawną lub partnerską jest uzasadnione dążeniem do 

zwiększenia skali realizowanego przedsięwzięcia oraz poparte wiarygodnymi danymi na 

temat możliwości jego powodzenia (np. pozyskanie nowych rynków zbytu lub też 

odbiorców realizowanych usług), 

c) Zmiana formy prowadzonej działalności wymaga uprzedniej zgody Beneficjenta oraz 

zawarcia aneksu do umowy podpisanej z indywidualnym uczestnikiem(czką) projektu.  
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10. Dopuszczalne jest również rozwiązanie umowy spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej 
zawartej przez przedsiębiorców w trakcie trwania projektu pod warunkiem, że 
Uczestnicy(czki) dalej będą prowadzili jednoosobową działalność gospodarczą. W przypadku 
zaprzestania prowadzenia takiej działalności Uczestnik(czka) projektu zobowiązany będzie 
zwrócić otrzymane środki finansowe. Zmiana formy prowadzonej działalności wymaga 
uprzedniej akceptacji Beneficjenta oraz zawarcia aneksu do umowy podpisanej 
z indywidualnym Uczestnikiem(czką) projektu. 

11. W informacji o ostatecznej decyzji w kwestii przyznania dofinansowania Beneficjent określa 

listę załączników (dokumentów), które wnioskujący zobowiązany jest dostarczyć 

Beneficjentowi przed podpisaniem Umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój 

przedsiębiorczości, a które są niezbędne do jej zawarcia. Do załączników tych należą w 

szczególności: 

a) Dokumenty poświadczające zarejestrowanie/rozpoczęcie działalności gospodarczej 

(wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego 

Rejestru Sądowego) 

b) Kopia nadania numeru NIP i REGON, 

c) Aktualne szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidywanych do zakupienia (zał. 

5), 

d) Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenie zwrotu otrzymanego wsparcia na rozwój 

przedsiębiorczości, w przypadku niedotrzymania przez Uczestnika(czkę) projektu 

warunków umowy o udzielenie wsparcia finansowego.  

e) Dokument potwierdzający status wspólników spółki utworzonej w ramach projektu 

(umowa spółki), – jeśli dotyczy, 

f) Zaświadczenia z właściwego urzędu o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy osób, które 

prowadziły już działalność gospodarczą), 

g) Kopię dokumentu poświadczającego numer bankowy Uczestnika(czki) Projektu, 

h) Oświadczenie potwierdzające aktualność przedstawionych danych dot. otrzymanej 

pomocy de minimis 

12. Beneficjent określa również termin dostarczenia przez Uczestnika(czkę) projektu załączników 

(dokumentów), o których mowa w pkt.11. 

13. Uczestnik(czka) Projektu zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia na wypadek 

niedotrzymania przez Uczestnika(czkę) Projektu warunków umowy. Zabezpieczeniem zwrotu 

otrzymanego wsparcia na rozwój przedsiębiorczości jest możliwe w formie:  

a) Weksel in blanco 

b) Weksla z poręczeniem wekslowym (awal) wraz z deklaracją wekslową, 

c) Poręczenia, 

d) Gwarancji bankowej, 

e) Zastawu na prawach lub rzeczach, 

f) Blokady rachunku bankowego, 

g) Aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. 
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14. W uzasadnionych przypadkach np. ze względu na specyfikę prowadzonej działalności lub 

charakter ponoszonych wydatków, Beneficjent może nie wyrazić zgody na złożenie 

zabezpieczenia w formie proponowanej przez Uczestnika(czkę) Projektu. 

15. Wybór formy zabezpieczenia należy do Uczestnika(czki) Projektu, niemniej jednak forma 

zabezpieczenia musi zostać uzgodniona z Beneficjentem. Uczestnik(czka) Projektu składa w 

tej sprawie stosowne oświadczenie przed podpisaniem umowy na otrzymanie wsparcia 

finansowego na rozwój przedsiębiorczości.  

16. Uzgodnienie formy zabezpieczenia jest warunkiem koniecznym do podpisania umowy.  

17. Beneficjent rekomenduje zabezpieczenie w formie weksla z poręczeniem wekslowym (awal) 

wraz z deklaracją wekslową. 

18.  W przypadku wyboru formy zabezpieczenia w postaci poręczenia wymagane jest dokonanie 

poręczenia przez jedną osobę fizyczną w wieku do 67 lat, posiadającą zdolność do czynności 

prawnych, wobec których nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne oraz nie są 

ustanowione zajęcia sądowe i administracyjne, osiągającej wynagrodzenie/świadczenie 

emerytalne/rentowe – netto lub dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w 

wysokości, co najmniej 2500,00 zł miesięcznie po pomniejszeniu o kwoty miesięcznych 

zobowiązań finansowych wobec banków lub innych instytucji i osób trzecich np. kredytów, 

alimentów, poręczeń, itp. Przedstawionych w załączniku nr 15: 

 

a) Pozostające w stosunku pracy z pracodawcą niebędącym w stanie likwidacji lub 

upadłości, zatrudnione na czas nieokreślony lub określony, lecz nie krótszy niż 24 

miesiące, licząc od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia finansowego. 

 

Uczestnik(czka) Projektu przedkłada zaświadczenie wystawione przez pracodawcę (zał. 
16) Poręczyciela zawierające informacje o wysokości wynagrodzenia netto za miesiąc 
poprzedzający miesiąc jego wystawienia, czy wynagrodzenie wolne jest od zajęć 
sądowych i administracyjnych, czasookres trwania zawartej umowy o pracę, czy 
pracownik znajduje się w okresie wypowiedzenia, czy zakład pracy znajduje się w stanie 
likwidacji lub upadłości. 

b) Posiadające prawo do emerytury, renty stałej, renty okresowej przyznanej na okres nie 

krótszy niż 24 miesiące, licząc od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia 

finansowego. 

 
Uczestnik(czka) Projektu przedkłada kopię decyzji o przyznaniu lub waloryzacji 

emerytury/renty dot. Poręczyciela (oryginał do wglądu). 

 

c) Prowadzące działalność gospodarczą, przez co najmniej 6 miesięcy, która to nie jest w 

stanie likwidacji lub upadłości. 
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Uczestnik(czka) Projektu przedkłada dokument potwierdzający wpis działalności 

gospodarczej Poręczyciela do rejestru CEIDG. 

 

19. Ponadto w przypadku poręczenia Uczestnik(czka) Projektu przedkłada: 

1) Oświadczenie Poręczyciela o uzyskiwanych dochodach ze wskazaniem źródła i kwoty 
dochodu oraz o aktualnych zobowiązaniach finansowych z określeniem wysokości 
miesięcznej spłaty zadłużenia, podając jednocześnie imię, nazwisko, adres zamieszkania, 
numer Pesel, jeżeli został nadany, oraz nazwę i numer dokumentu potwierdzającego 
tożsamość, potwierdzone własnoręcznym podpisem, według wzoru obowiązującego u 
Beneficjenta (zał. nr15). 

a. W przypadku Poręczyciela wymienionego w pkt 18 a i b do niniejszego paragrafu - 
przedmiotowe oświadczenie powinno zawierać informację o wysokości 
wynagrodzenia/świadczenia emerytalnego/rentowego w kwocie netto za miesiąc 
poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia u Beneficjenta –(zał. 15) 

b. w przypadku poręczyciela wymienionego w pkt 18c niniejszego paragrafu - 
przedmiotowe oświadczenie powinno zawierać wysokość dochodów z ostatnich 
poszczególnych 3-ch miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia umowy (dochód w 
każdym miesiącu nie może być niższy od określonego w pkt 16). – (zał. 15) 

2)  Oświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 1 miesiąc przed zawarciem Umowy 
o udzielenie wsparcia finansowego Uczestnika(czki) projektu z Beneficjentem. 

20. Zabezpieczenie z poręczeniem wymaga dodatkowo akceptacji małżonka Uczestnika(czki) 

Projektu (zał.13) i małżonka Poręczyciela (zał.14), złożonych na piśmie w obecności 

Koordynatora Projektu z wyjątkiem sytuacji, gdy współmałżonkowie nie pozostają we 

wspólności ustawowej małżeńskiej (zał. 12) 

21. Ta sama osoba może być poręczycielem tylko jednej trwającej umowy o udzielenie wsparcia 

finansowego w ramach projektu. 

22. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój 

przedsiębiorczości musi być wniesione w wysokości odpowiadającej całości zobowiązań 

wynikających z zawieranej umowy. Ewentualne koszty ustanowienia zabezpieczenia nie mogą 

być pokrywane ze środków dotacji. 

23. Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie wykonania umowy następuje na pisemny 

wniosek Uczestnika(czki) projektu po ostatecznym rozliczeniu Umowy o udzielenie wsparcia 

finansowego, lecz nie wcześniej niż po upływie okresu obligatoryjnego prowadzenia 

działalności gospodarczej. W przypadku nieodebrania ww. dokumentu nastąpi jego komisyjne 

zniszczenie. 

24. Udzielenie wsparcia na podstawie fałszywych i/lub niepełnych oświadczeń mających wpływ 

na prawidłowe wydatkowanie całości otrzymanych środków stanowi podstawę do zwrotu 

całości wydatkowanego wsparcia wraz z należnymi odsetkami naliczonymi jak dla zaległości 

podatkowych od dnia udzielenia wsparcia do dnia zapłaty w terminie 14 dni od dnia 
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otrzymania wezwania do zwrotu, oraz rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym 

bez wypłaty jakichkolwiek odszkodowań. 

25. Wydatki w ramach dotacji na rozwój przedsiębiorczości ponoszone są w kwotach brutto 

(łącznie z podatkiem VAT) bez względu na fakt, czy Uczestnik(czka) Projektu jest płatnikiem 

podatku VAT, czy też nie. Niemniej jednak, Uczestnik/czka Projektu ubiegający się o środki na 

rozwój przedsiębiorczości powinien jednoznacznie określić na etapie konstruowania założeń 

biznesplanu, czy zamierza zarejestrować się, jako płatnik podatku VAT, a następnie w 

momencie podpisania umowy o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości, 

zobowiązać się do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej w wyniku zwrotu 

zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością 

gospodarczą.” 

 

§9 

Wypłata i wydatkowanie środków w ramach wsparcia finansowego na rozwój 

przedsiębiorczości 

 

1. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości tj. do 22 500,00 zł wypłacane jest przez 
Beneficjenta tj. Michał Cichoń PRO STUDIO w formie jednorazowej dotacji, w terminie 5 dni 
roboczych od dnia zawarcia pomiędzy Michał Cichoń PRO STUDIO, a Uczestnikiem(czką) 
Projektu Umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 

2. Umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości podpisywane będą z 
Uczestnikiem(czkom) Projektu po ogłoszeniu listy rankingowej, o której mowa w pkt. 12 § 7 
lub pkt. 18 § 7 (w przypadku osób biorących udział w procedurze odwoławczej) oraz po 
złożeniu dokumentów niezbędnych do zabezpieczenia środków, opisanych w §8 pkt 13. 

3. Umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości będą zawierane 
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego Regulaminu.  

4. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości stanowi pomoc de minimis i jest udzielane 
na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
(Dz. Urz. UE L 352z 24.12.2013, str. 1) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
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., poz. 1073) Beneficjent w dniu podpisania umowy o udzielanie wsparcia 
finansowego zobowiązany jest wydać Uczestnikowi(czek) Projektu zaświadczenie o udzielonej 
pomocy de minimis, zgodnie z obowiązującym wzorem. 

5. Uczestnik(czka) Projektu zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej przez 
okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia finansowego 
na rozwój przedsiębiorczości. Za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej należy uznać 
dzień wskazany, jako data rozpoczęcia działalności we właściwym rejestrze przedsiębiorców. 
Udokumentowanie prowadzenia działalności gospodarczej spoczywa na Uczestniku(czce) 
Projektu.  

6. Wszelkie zmiany Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z 
zastrzeżeniem zmian dotyczących przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków 



   

 
Michał Cichoń PRO STUDIO, ul. Henryka Dąbrowskiego 22,  

40-032 Katowice, tel. 530 586 153 
20 

ujętych w zaakceptowanym przez Beneficjenta szczegółowym zestawieniu towarów i usług 
przewidzianych do zakupienia, do wysokości nieprzekraczającej 10 % wartości otrzymanego 
wsparcia finansowego, które nie wymagają sporządzania aneksu do Umowy. 

7. Warunkiem wypłaty środków, o których mowa w pkt. 1, jest dostępność środków na 
finansowanie Projektu na rachunku bankowym Beneficjenta. 

8. Środki finansowe mogą zostać przekazane Uczestnikowi(czce) Projektu po podpisaniu umowy 
o udzieleniu wsparcia finansowego oraz złożeniu przez Uczestnika(czkę) Projektu 
zabezpieczenia, o którym mowa w §8 pkt. 13 niniejszego Regulaminu. 

9. Wydatkowanie przyznanych środków powinno nastąpić w terminie określonym w Umowie o 
udzielenie wsparcia finansowego (nie dłużej niż w ciągu 3 miesięcy od dnia uruchomienia 
działalności gospodarczej), w oparciu o zatwierdzone Szczegółowe zestawienie towarów i 
usług przewidzianych do zakupienia, który specyfikuje precyzyjnie wydatki, które są objęte 
wsparciem finansowym na rozwój przedsiębiorczości. Termin, o którym mowa powyżej może 
być wydłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych i sytuacjach niezależnych 
od Uczestnika(czki) Projektu (np. opóźnienia w przepływie środków na realizację projektu), 
maksymalnie do 30 dni od dnia podpisania Umowy. Zmiana tego terminu wymaga złożenia 
Wniosku z prośbą o zgodę na wydłużenie terminu wydatkowania środków wraz z 
uzasadnieniem oraz podpisania aneksu do umowy.  

10. Uczestnik projektu może wnioskować o dokonanie zmian w Biznesplanie,  
w szczególności w szczegółowym zestawieniu towarów i usług przewidywanych  
do zakupienia. Uczestnik może wystąpić do Beneficjenta z pisemnym wnioskiem o ww. 
zmianę w terminie określonym w Umowie o udzielenie wsparcia finansowego. 

11. Wprowadzenie zmian przekraczających 10% wartości otrzymanego wsparcia finansowego w 
szczegółowym zestawieniu towarów i usług przewidywanych do zakupienia, wymaga złożenia 
Wniosku z prośbą o zgodę na wprowadzenie zmian wraz z uzasadnieniem oraz zgody 
Beneficjenta. Zmiany te wymagają sporządzenia aneksu do Umowy o udzielenie wsparcia 
finansowego (zał. nr 19). 

12. Termin zakończenia wydatkowania wsparcia finansowego może zostać przedłużony na 
uzasadniony wniosek Uczestnika(czki) projektu, złożony do Beneficjenta nie później niż w 
terminie7 dni kalendarzowych przed dniem, w którym upływa termin zakończenia 
wydatkowania wsparcia finansowego. Za zgodą Beneficjenta wniosek może zostać złożony w 
późniejszym terminie. 

13. Beneficjent podejmuje decyzję w sprawie przedłużenia bądź odmowy przedłużenia terminu, 
o którym mowa w pkt. 9, w szczególności biorąc pod uwagę, czy na przebieg wydatkowania 
wsparcia finansowego wpłynęły okoliczności, za które Uczestnik(czka) projektu nie ponosi 
odpowiedzialności. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 9 Uczestnik(czka) projektu 
zobowiązany jest załączyć dokumentację niezbędną do jego prawidłowej oceny. 

14. Wydatki są kwalifikowalne o ile są zgodne z zaakceptowanym szczegółowym zestawieniem 
towarów i usług przewidywanych do zakupienia. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent 
może wyrazić zgodę na pokrycie wydatków ponoszonych przez Uczestnika(czkę) projektu w 
okresie od dnia rejestracji działalności gospodarczej do dnia zawarcia umowy o udzielaniu 
wsparcia finansowego, jednak wydatki, które zostaną poniesione bez zgody Beneficjenta 
uznaje się za niekwalifikowalne.  

 
 
 



   

 
Michał Cichoń PRO STUDIO, ul. Henryka Dąbrowskiego 22,  

40-032 Katowice, tel. 530 586 153 
21 

§10 
Rozliczanie ze środków w ramach wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 

 
1. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości udzielone w ramach projektu „Siła biznesu 

po 50-ce” winno zostać rozliczone w terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia okresu 

wydatkowania środków finansowych poprzez złożenie przez Uczestnika(czkę) Projektu: 

a) oświadczenia o dokonaniu zakupów zgodnie z Biznesplanem (zał. nr 25) 
 
b) szczegółowego zestawienia zakupionych dóbr i usług oraz ich wartości wraz z zestawieniem 
parametrów techniczno-jakościowych (zał. nr 26). 
 

2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 składane są zgodnie z definicją skutecznego doręczenia 

informacji Beneficjentowi przez uczestnika(czkę) projektu. W przypadku stwierdzenia braków 

formalnych w złożonym zestawieniu poniesionych wydatków, o którym mowa w pkt. 1, 

Beneficjent wzywa Uczestnika(czkę) projektu do jego uzupełnienia lub złożenia dodatkowych 

wyjaśnień w wyznaczonym terminie. 

3. Nieusunięcie przez Uczestnika(czkę) braków lub niezłożenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 

2, powoduje konieczność zwrotu przekazanego Uczestnikowi(czce) wsparcia finansowego. 

Zwrot dotyczyć może całości lub części otrzymanego wsparcia finansowego, która nie została 

zaakceptowana w procesie rozliczania wydatków przez Beneficjenta 

4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3, Uczestnik(czka) zobowiązany jest zwrócić całość lub 

część wsparcia finansowego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, liczonymi od dnia udzielenia wsparcia finansowego, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wezwania do zwrotu od Beneficjenta, na rachunek bankowy wskazany w 

wezwaniu.  

5. Środki otrzymane, a niewydatkowane przez Uczestnika(czkę) projektu podlegają zwrotowi w 

terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia okresu wydatkowania wsparcia finansowego 

na rachunek bankowy, z którego zostało wypłacone wsparcie finansowe lub inny wskazany 

przez Beneficjenta. 

6. Rozliczając poniesione w ramach wsparcia finansowego wydatki Uczestnik(czka) Projektu nie 

może przekroczyć łącznej kwoty wydatków kwalifikowanych wynikającej z zatwierdzonego 

przez Beneficjenta szczegółowego zestawienia towarów i usług przewidywanych do 

zakupienia. 

7. W przypadku ponoszenia przez Uczestnika(czkę) Projektu wydatków, które nie są zgodne z 

zatwierdzonym przez Beneficjenta i aktualnie obowiązującym szczegółowym zestawieniem 

towarów i usług przewidywanych do zakupienia, Beneficjent może odrzucić przedmiotowe 

wydatki, uznając je jednocześnie za niekwalifikowane. 

8. W szczegółowym zestawieniu zakupionych dóbr i usług oraz ich wartości Uczestnik(czka) 

Projektu może wykazać tylko i wyłącznie wydatki faktycznie poniesione. 

9. Pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w 

znaczeniu kasowym, tj., jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego, 



   

 
Michał Cichoń PRO STUDIO, ul. Henryka Dąbrowskiego 22,  

40-032 Katowice, tel. 530 586 153 
22 

powodujący faktyczny przepływ środków pieniężnych od Uczestnika(czki) Projektu do innego 

podmiotu. 

10. Uczestnik(czka) zobowiązany jest do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej w wyniku 

zwrotu zapłaconego podatku VAT, który wynika z wydatków poniesionych zgodnie 

z szczegółowym zestawieniem towarów i usług, na pokrycie wydatków związanych 

z prowadzoną działalnością gospodarczą.  

§11 
Wsparcie pomostowe finansowe 

 
1. Uczestnik(czk) Projektu ma możliwość uzyskania wsparcia finansowego pomostowego w 

kwocie do 750,00 złotych przez okres do 6/12 miesięcy. Wsparcie pomostowe może być 

udzielone dopiero po podjęciu działalności gospodarczej przez Uczestnika(czkę) projektu. 

Warunkiem uzyskania wsparcia pomostowego jest złożenie wniosku o przyznanie 

finansowego wsparcia pomostowego (zał. nr 6) i harmonogramu rzeczowo-finansowego 

wydatków pokrytych ze środków wsparcia pomostowego (zał. nr 7) wraz z wnioskiem o 

przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (zał. 1). 

2. Pomostowa pomoc finansowa udzielana jest na podstawie umowy o udzielenie finansowego 

wsparcia pomostowego (zał. nr 21). 

3. W dniu podpisania Umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego (zał. nr 21) 

Uczestnik(czka) zobowiązany jest złożyć aktualne oświadczenia o pomocy de minimis (zał. 3) 

wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie.   

4. Wsparcie pomostowe ma charakter pomocy publicznej, ponieważ stanowi korzyść 

ekonomiczną dla przedsiębiorcy.  

5. Wsparcie pomostowe o charakterze finansowym może zostać przyznane 14 

Uczestnikom(czkom) projektu.  

6. Finansowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na wniosek Uczestnika(czki) projektu 

składny do Beneficjenta, na okres 6 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia działalności 

gospodarczej.  

7. W uzasadnionych przypadkach oraz na pisemny wniosek Uczestnika(czki) Projektu składany 

do Beneficjenta, istnieje możliwość przedłużenia wypłaty wsparcia pomostowego o kolejne 6 

miesięcy. W terminie do 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia 

pomostowego Uczestnicy(czki) mogą składać u Beneficjenta wniosek o przedłużenie wsparcia 

pomostowego wraz z następującymi załącznikami: 

a) Aktualne oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (zał. nr 3); 

b) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 10)  

c) Harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków pokrytych ze środków wsparcia 

pomostowego (zał nr7). 

8. Oceny wniosku dokonuje pracownik Biura projektu z zachowaniem zasady bezstronności. 

9. Ocenie podlega: 

d) Zasadność wsparcia, 
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e) Związek wydatków planowanych do poniesienia ze wsparcia pomostowego w stosunku 

do prowadzonej działalności gospodarczej  

f) Czy wydatki planowane do poniesienia nie są tożsame z wydatkami w ramach wsparcia 

finansowego. 

10. Beneficjent wydaje pisemną opinię, co do zasadności przedłużenia wsparcia pomostowego. 

W przypadku zdefiniowania kosztów niekwalifikowalnych, Beneficjent może zaproponować 

niższą niż wnioskowana kwotę wsparcia. Po dokonaniu oceny Beneficjent zgodnie z metoda 

skutecznego doręczenia informuje Uczestników(czki) o wynikach oceny wniosków.  

11.  Po pozytywnym zaopiniowaniu ww. Wniosku, Beneficjent podpisuje z Uczestnikiem(czką) 

Projektu Aneks do Umowy o udzieleniu podstawowego wsparcia pomostowego.  

12. Wsparcie pomostowe ma na celu pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, może być przeznaczone w 

szczególności na:  

 Zapłatę danin publicznoprawnych (koszty ZUS, podatku itp.), z wyjątkiem kar i grzywien,  

 Koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń w części 

bezpośrednio wykorzystywanej na prowadzona działalność gospodarczą), 

 Koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, 

gazową i wodę),  

 Koszty opłat telekomunikacyjnych i internetowych, 

  Koszty usług pocztowych,  

 Koszty usług księgowych,  

 Koszty związane z ubezpieczeniem osób i / lub mienia związane bezpośrednio z 

prowadzoną działalnością gospodarczą, 

  Koszty usług prawnych,  

 Koszty materiałów biurowych, 

13. Środki wsparcia pomostowego nie mogą być przeznaczone w szczególności na:  

 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),  

 Zapłatę grzywien i kar wynikających z naruszenia przez Uczestnika(czkę) Projektu 

przepisów obowiązującego prawa,  

 Zapłatę kar umownych wynikłych z naruszenia przez Uczestnika(czkę) Projektu umów 

zawartych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 

14. W przypadku osób niepełnosprawnych do wniosku należy załączyć dodatkowo oświadczenie 

o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków 

kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem 

składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 

15. Umowa o udzielnie finansowego wsparcia pomostowego określa szczegółowo prawa i 

obowiązki zarówno Uczestnika(czki) Projektu (załącznik nr 21) i realizatora projektu w 

związku z przyznaniem pomostowego wsparcia finansowego.  
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16. Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane jest z góry, na każdy pełny miesiąc okresu, na 

jaki je przyznano, w jednakowej wysokości. Istnieje możliwość kumulatywnej wypłaty 

wsparcia.  Miesięczna wysokość wsparcia nie może przekroczyć 750,00 zł.  

17. Rozliczenie wydatków w ramach wsparcia finansowego będzie odbywało się kwartalnie.  

18. W celu rozliczenia wsparcia pomostowego Uczestnik(czka) projektu przedstawia 

realizatorowi projektu zestawienie poniesionych wydatków za okres 3 miesięcy, w których 

zostały poniesione wydatki. 

19. Zestawienie wydatków, o którym mowa w pkt. 16 należy złożyć w terminie 14 dni po 

upływie 3 miesięcy, za które zostało wypłacone wsparcie pomostowe.  

20. Rozliczenie wszystkich wydatków wsparcia pomostowego powinno nastąpić w terminie 14 

dni po upływie miesiąca, za który przysługiwała ostatnia wypłata wsparcia pomostowego. 

21. Przyznane środki na wsparcie pomostowe, które nie zostaną wydatkowane w pełnej 

wysokości w danym miesiącu, mogą zostać wykorzystane w następnych miesiącach, aż do 

zakończenia okresu realizacji wsparcia pomostowego określonego w umowie. 

22. W przypadku stwierdzenia przez realizatora projektu nieprawidłowości wydatkowania 

środków realizator projektu wzywa Uczestnika(czkę) projektu do złożenia wyjaśnienia i 

ewentualnego uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. 

23. Pomostowe wsparcie finansowe dla Uczestnika(czkę) projektu stanowi pomoc de minimis i 

jest udzielane na podstawie Rozporządzenia MIiR w sprawie udzielania pomocy de minimis i 

pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 488 z 2015r.) .  

24. Realizator projektu wydaje każdemu uczestnikowi(czce), który otrzymał wsparcie 

pomostowe podstawowe i przedłużone zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, 

zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 

marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis. Za datę przyznania pomocy de 

minimis uznaje się datę podpisania Umowy o przyznaniu 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.). 

25. Warunkiem wypłaty środków jest wniesienie przez Uczestnika(czkę) Projektu 

zabezpieczenia. 

26. Zasady i formy zabezpieczenia środków są analogiczne do procedury przyznawania wsparcia 

finansowego na rozwój przedsiębiorczości.  

§12 
Wsparcie pomostowe szkoleniowo – doradcze 

1. Ze wsparcia pomostowego w postaci usług doradczo - szkoleniowych po założeniu 

działalności gospodarczej korzystać mogą wyłącznie Uczestnicy Projektu, którzy w ramach 
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projektu otrzymali wsparcie finansowe w postaci dotacji. W ramach Projektu przewidziano 

udzielenie wsparcia pomostowego szkoleniowo - doradczego dla 14 Uczestników Projektu. 

Wymiar wsparcia został opisany w § 2 punkt 13. 

2. Celem wsparcia w postaci usług szkoleniowo-doradczego jest udzielenie pomocy 

merytorycznej uczestnikowi projektu w efektywnym wykorzystaniu dotacji. 

3. Wsparcie pomostowe szkoleniowo –doradcze udzielane będzie zgodnie z przeprowadzoną 

diagnozą potrzeb szkoleniowych UP po otrzymaniu przez nich dotacji. Wzór Formularza 

diagnozy potrzeb po otrzymaniu dotacji stanowi załącznik nr 20.  

4. Wsparcie pomostowe szkoleniowo –doradcze świadczone będzie w oparciu o umowę o 

udzieleniu wsparcia pomostowego w formie usług szkoleniowo –doradczych, której wzór 

stanowi załącznik nr 22 do niniejszego regulaminu.  

5. Wsparcie, o którym mowa w niniejszym paragrafie stanowi pomoc de minimis i nie wymaga 

notyfikacji Komisji Europejskiej. Beneficjent zobowiązany jest wydać UP zaświadczenie o 

udzielonej pomocy de minimis. 

 

§13 

Monitoring i kontrola 

6. Beneficjent kontroluje prawidłowość wykonania umowy w okresie 12 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestnika(czkę) Projektu. Tym samym 

beneficjent weryfikuje przede wszystkim:  

 

 Fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez Uczestnika(czkę) projektu;  

 Fakt posiadania oraz wykorzystania przez niego zakupionych towarów lub usług zgodnie z 

charakterem prowadzonej działalności,  

 Zgodność wydatkowania środków z przyjętymi założeniami w szczegółowym zestawieniu 

towarów i usług przewidywanych do zakupienia  

 Stan zatrudnienia w stosunku do planowanego 

W szczególności Uczestnik(czka) powinien posiadać sprzęt i wyposażenie zakupione z 
otrzymanych środków i wykazane w rozliczeniu. W przypadku, gdy w ramach kontroli 
stwierdzone zostanie, iż uczestnik(czka) nie posiada towarów, które wykazał w rozliczeniu, a 
które nabył w celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. materiały 
zużywane w celu świadczenia usług) lub w celu dalszej sprzedaży, uczestnik(czka) powinien 
wykazać przychód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów lub w inny sposób 
uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów.  

7. Beneficjent zobowiązany jest do przeprowadzenia min. 2 wizyt monitoringowych u każdego 

Uczestnika(czki) projektu: 

 Pierwsza wizyta monitoringowa po ok. 4-5 miesiącach prowadzenia działalności 

gospodarczej 

 Druga wizyta monitoringowa po ok. 10-11 miesiącach prowadzenia działalności 

gospodarczej 
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8. Działania monitorujące będą prowadzone na miejscu prowadzenia działalności tj. w firmie 

Uczestnika(czki) Projektu.  

9. Kontroli może dokonać również Instytucja Pośrednicząca lub inny uprawniony podmiot.  

10. Uczestnik(czka) projektu nie może bez uzasadnionej przyczyny odmówić przeprowadzenia 

kontroli, a w trakcie jej trwania ma obowiązek przedstawienia niezbędnych informacji 

umożliwiających dokonanie oceny dotrzymania warunków umowy. 

11. Każdy Uczestnik(czka) projektu po otrzymaniu środków finansowych na rozwój 

przedsiębiorczości jest zobowiązany w szczególności do: 

a) Prowadzenia działalności gospodarczej przez minimalny okres 12 miesięcy. 

b) Dokonania zakupów środków trwałych, towarów, materiałów lub usług ze środków 

przyznanych na rozwój przedsiębiorczości zgodnie z biznesplanem. 

c) Poddania się przeprowadzanemu przez Beneficjenta monitorowaniu prawidłowości 

wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorczości w okresie do 12 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy o udzielnie środków finansowych. 

d) Niezwłocznego informowania Beneficjenta o problemach związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, które mogą mieć wpływ na zawieszenie lub zlikwidowanie 

działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia. 

e) Uczestnik(czka) Projektu zobowiązany jest do realizacji działań informacyjno-

promocyjnych w zakresie finasowania prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej, w szczególności poprzez informowanie opinii publicznej o źródłach 

finansowania prowadzonej działalności gospodarczej objętej Umową oraz oznaczenie 

zakupionego sprzętu i wyposażenia w sposób adekwatny do jego specyfiki, a także 

oznaczenie pomieszczeń, w których działalność jest prowadzona. 

f) Udzielania wszelkich informacji niezbędnych Beneficjentowi do wywiązania się z 

obowiązków wobec Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. 

g) Przechowywania dokumentów dotyczących otrzymanego wparcia przez okres 10 lat od 

dnia podpisania umowy o udzielenie wsparcia.  

h) Udostępnienia w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie danych dotyczących 

statusu na rynku pracy oraz informacji na temat zatrudnianych pracowników (wymagana 

kopia umowy z pracownikiem) 

 

§14 

Zwrot środków 

 

27. Jeżeli w wyniku monitoringu Beneficjent stwierdzi, iż Uczestnik(czka) Projektu wykorzystał 

wsparcie finansowe niezgodnie z przeznaczeniem, Beneficjent pisemnie wzywa 

Uczestnika(czki) Projektu do zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami liczonymi jak dla 

zaległości podatkowych naliczonymi od dnia otrzymania środków do momentu ich zwrotu. 

28. Uczestnik(czka) Projektu zobowiązany jest do dokonania zwrotu, o którym mowa w pkt. 1 w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowego wezwania Warunki dotyczące 
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konieczności zwrotu otrzymanego w ramach projektu wsparcia (tj. wsparcia finansowego na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego podstawowego i 

przedłużonego), w przypadku niedopełnienia warunków umów zostały opisane odpowiednio 

w umowie o udzielenie wsparcia finansowego oraz umowie o udzielenie finansowego 

wsparcia pomostowego.  

29. Zwrot środków wraz z odsetkami nastąpi na wskazany w wezwaniu rachunek bankowy 

Beneficjenta.  

30. W przypadku niedokonana przez Uczestnika(czki) Projektu zwrotu środków w wyznaczonym 

terminie, Beneficjent podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków 

finansowych, z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności środków 

stanowiących zabezpieczenie Umowy o udzielnie wsparcia finansowego na rozwój 

przedsiębiorczości. 

31. Udokumentowanie wywiązania się z warunków umowy należy do obowiązków 

Uczestnika(czka) projektu. Uczestnik(czka) Projektu ma obowiązek przedstawić 

Beneficjentowi wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 

odpis z KRS, potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez minimalny okres 

pełnych 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o 

okresie podlegania obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wystawione przez właściwy Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych. 

§ 15 
Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Wojewódzki Urząd 

Pracy w Katowicach i obowiązuje przez okres realizacji projektu. 

2. Beneficjent zastrzega prawo do zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych 

postanowień, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków realizacji umowy o 

dofinansowanie podpisanej przez Beneficjenta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, 

a także w przypadku, pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony 

Instytucji Pośredniczącej (IP) - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach (WUP), bądź 

innych organów lub instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu. 

Beneficjent zastrzega prawo do wprowadzania zmian Regulaminu w każdym czasie, po 

wcześniejszym uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, na 

wprowadzenie takich zmian. 

3. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, informacja na ten temat zostanie 

zamieszczona na stronie Lidera projektu: http://pro-studio.org.pl  

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Standardu 

udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach 

Poddziałania 7.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014 – 2020, a także aktów prawnych i dokumentów programowych dotyczących realizacji 
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projektów w ramach RPO 2014-2020. Ostateczną decyzję podejmuje Koordynator projektu, 

po zasięgnięciu w uzasadnionych przypadkach opinii IP. 
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