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REGULAMIN PROJEKTU 

 

„Przedsiębiorczy niepełnosprawni” 
                                                                       

§ 1 
Wyjaśnienie pojęć 

 
Realizatorzy projektu – Fundacja Aktywizacja (Realizator projektu), Łódzka Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. (Partner projektu) 

Instytucja Wdrażająca, Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia IP2 – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 

Instytucja Zarządzająca PO KL – Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w 
Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 

Kandydat/ka – osoba fizyczna biorąca udział w procesie rekrutacji do projektu 

Uczestnik projektu – osoba fizyczna zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą, otrzymująca 
wsparcie w wyniku realizacji projektu 

Beneficjent pomocy – uczestnik projektu, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 
trakcie realizacji projektu i otrzymał w związku z tym pomoc publiczną 

Dzień przystąpienia do projektu – dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie 

Wkład własny beneficjenta pomocy – część wydatków związanych z uruchomieniem działalności 
gospodarczej finansowana ze środków własnych beneficjenta pomocy (nie podlegająca refundacji) 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin ma na celu określenie szczegółowych warunków projektu „Przedsiębiorczy 
niepełnosprawni”, zwanego dalej Projektem, realizowanego przez Fundację Aktywizacja oraz 
Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (zwaną dalej ŁARR) w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz 
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 

2. Projekt realizowany jest w terminie od 01.10.2013 roku do 30.06.2015 roku. 

§ 3 

Zakres projektu 

1. W ramach projektu realizowane jest wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność 
gospodarczą, w postaci: 
a. szkoleń oraz doradztwa (indywidualnego i grupowego) umożliwiających uzyskanie wiedzy i 

umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (wsparcie 
przewidziane w projekcie dla 35 osób), 

b. przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do  
30.000 zł (wsparcie przewidziane w projekcie dla 30 osób z uzyskaną najwyższą ilością 
punktów z oceny wniosku o wsparcie finansowe),  

c. przyznania wsparcia pomostowego finansowego udzielanego w okresie 6 lub 12 miesięcy od 
dnia rozpoczęcia przez uczestnika projektu działalności gospodarczej, wypłacanego miesięcznie 
w kwocie nie większej niż 1 600 zł brutto, połączonego z doradztwem w zakresie efektywnego 
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wykorzystania dotacji (wsparcie przewidziane w projekcie dla 30 osób – pomostowe 
podstawowe i dla 10 osób – pomostowe przedłużone) ,  

d. przyznania wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego (wsparcie przewidziane w 
projekcie dla 10 osób). 

§ 4 

Uczestnicy projektu 

1. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo posiadających 
orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym bądź 
równorzędne orzeczenie, będących w wieku od 18 do 64 lat, uczących się lub zamieszkujących teren 
województwa łódzkiego, zamierzających podjąć działalność gospodarczą. 

2. Możliwy jest udział w projekcie osób uczących się w trybie innym niż dzienny (w tym możliwy jest 
udział studentów studiów doktoranckich). 

3. Nie może być uczestnikiem projektu osoba, która: 
a. w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu była zarejestrowana w 

Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadziła działalność gospodarczą na 
podstawie odrębnych przepisów (w tym m. in. działalność adwokacką, komorniczą lub 
oświatową), 

b. jest wspólnikiem spółki osobowej lub jednoosobowej spółki kapitałowej lub członkiem 
spółdzielni (nie dotyczy spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych {banków spółdzielczych} 
oraz spółdzielni mieszkaniowych, jeżeli członek nie osiąga przychodu z tytułu członkostwa); 

c. jest lub była osobą zatrudnioną w ciągu ostatnich dwóch lat (przed rozpoczęciem realizacji 
projektu) u beneficjenta, partnera, wykonawcy albo jest osobą, którą łączy lub łączył z 
beneficjentem i/lub pracownikiem beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącym w 
procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa lub 
powinowactwa (w linii prostej bez ograniczeń a w linii bocznej do drugiego stopnia) lub 
związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

d. jest osobą zaangażowaną w realizację projektu po stronie Beneficjenta, partnera lub 
wykonawcy w przeciągu ostatnich dwóch lat od daty rozpoczęcia realizacji projektu. 

e. nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, 
f. korzysta równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w 

tym w szczególności środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych lub środków udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
lub innych programów, 

g. otrzymała wcześniej wsparcie finansowe na uruchomienie lub prowadzenie działalności 
gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w szczególności w ramach 
innego projektu realizowanego w Działaniu 6. 2 lub Poddziałaniu 8.1.2), 

h. ma wobec siebie orzeczony zakaz dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 12 
ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 
U. z 2012 r., poz. 769), 

i. posiada zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego lub 
zdrowotnego lub jest wobec niej prowadzona egzekucja.  

j. jest rolnikiem lub domownikiem rolnika ubezpieczonym w KRUS 
k. jest osobą uczącą się w trybie dziennym (wyłączając studentów studiów doktoranckich). 
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l. została ukarana karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 1-4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) 

m. nie spełniają warunków określonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 15 
grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz. U. Nr 239, 
Poz.1598) 

n. byłaby w stanie rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej bez wsparcia z Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS) 

4. Poprzez osobę zaangażowaną w realizację projektu po stronie realizatora projektu lub wykonawcy 
należy rozumieć osobę, która na jakimkolwiek etapie realizacji projektu wykonywała w nim 
jakiekolwiek czynności na podstawie umowy z realizatorem projektu bądź wykonawcą. 

5. Kwalifikowalność Kandydatów weryfikowana jest przez realizatora projektu na etapie rekrutacji. 

6. Osoba, która zakwalifikowała się do uczestnictwa w projekcie w procesie rekrutacji 
uwzględniającym wymogi opisane we wniosku aplikacyjnym, podpisuje deklarację uczestnictwa w 
projekcie.  

7. Dzień podpisania powyższej deklaracji traktowany jest jako dzień przystąpienia do projektu, tj. 
rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie. 

§ 5 

Proces rekrutacji 

1. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy złożyć w biurze projektu (pod adresem 
podanym w ust.6)  formularz rekrutacyjny wypełniony zgodnie z podanym na stronie internetowej 
Realizatora projektu wzorem i opatrzony podpisem Kandydata. Zaleca się wypełnienie formularza 
komputerowo. 

2. Obowiązkowymi załącznikami do formularza są: 

 ankieta zgłoszeniowa, której wzór opublikowany zostanie razem ze wzorem formularza 
rekrutacyjnego, 

 kopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności. 

3. W wyjątkowych przypadkach formularz rekrutacyjny może zostać wypełniony przez Kandydata 
odręcznie, drukowanymi literami. Niemożność odczytania danego zapisu przez członka Komisji 
Rekrutacyjnej może zostać potraktowana na niekorzyść wypełniającego i może prowadzić do 
obniżenia punktacji w danym obszarze.   

4. Niedopuszczalne jest przesyłanie formularzy rekrutacyjnych pocztą elektroniczną. W takiej sytuacji 
formularze nie będą podlegały ocenie. 

5. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia złożonego formularza rekrutacyjnego na żadnym 
etapie oceny. 

6. Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą w biurze projektu (Fundacja Aktywizacja, Oddział w 
Łodzi, ul. Dowborczyków 30/34 IIp., 90-019 Łódź) w terminie: 21.11.2013 – 06.12.2013 w 
godzinach 8:00 – 16:00. 

7. W przypadku formularzy rekrutacyjnych przesłanych pocztą decyduje data wpływu wniosku do 
biura projektu. 

8. Realizatorzy projektu mogą podjąć decyzję o zakończeniu przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych 
w momencie, gdy ich liczba przekroczy 400 szt. Decyzja o wstrzymaniu naboru zostanie ogłoszona 
na stronach internetowych Lidera i Partnera z podaniem dokładnego dnia i godziny wstrzymania 
naboru. 
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9. W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń termin rekrutacji może zostać wydłużony. Informacja o 
wydłużeniu terminu zostanie wywieszona w siedzibie realizatora projektu oraz zamieszczona na 
stronie internetowej. 

10. Rekrutacja do Projektu została opisana w sposób szczegółowy w Regulaminie Rekrutacji oraz w 
Szczegółowym opisie kryteriów oceny (zał. nr 2 do Regulaminu Rekrutacji) 

§ 6 

Realizacja szkoleń i doradztwa 

1. Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie podpisana zostanie Umowa o świadczenie 
usług szkoleniowo-doradczych (zał. nr 1 do Regulaminu projektu), regulująca szczegółowo warunki 
uczestnictwa w bloku szkoleniowo-doradczym oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

2. Blok szkoleniowo-doradczy rozpocznie się niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji w 
terminie wskazanym przez realizatora projektu. Celem sprawnej realizacji bloku uczestnicy zostaną 
podzieleni na grupy. 

3. W ramach bloku szkoleniowo – doradczego zaplanowano następujące działania, w których każdy z 
uczestników będzie zobowiązany wziąć udział: 

 Indywidualne doradztwo zawodowe ze stworzeniem IPD - 2 godz. doradztwa na uczestnika; 

 Grupowe warsztaty umiejętności społecznych – 15lub 30 godz. na uczestnika(w zależności od 
wskazań zawartych w IPD) 

 Szkolenie "Bądź Przedsiębiorczy" 48 godzin szkoleń na uczestnika;  

 Doradztwo biznesowe –4 godz. na uczestnika (w tym 2 godz. obowiązkowe).  

4. Blok szkoleniowy będzie prowadzony w tygodniu i/lub weekendy. 

5. Udział w bloku szkoleniowo-doradczym jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników 
projektu. Wyłącznie osoby, które otrzymają certyfikat ukończenia mogą ubiegać się o 
pozyskanie jednorazowego wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego. 

6. Warunkiem ukończenia bloku szkoleniowo-doradczego i otrzymania certyfikatu jest  udział w 
Warsztatach Umiejętności Społecznych określonych w IPD, udział w szkoleniu „Bądź 
przedsiębiorczy” w wymiarze  min. 80% godzin zajęć oraz zaliczenie pisemnego testu z uzyskanej 
wiedzy po szkoleniach, odbycie doradztwa zawodowego – 2 godziny oraz odbycie doradztwa 
biznesowego 2 godziny. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest udzielenie wsparcia z 
pominięciem obowiązku uczestniczenia w całości zajęć realizowanych w ramach bloku 
szkoleniowo-doradczego. Decyzję w tej sprawie podejmuje Koordynator projektu w 
odpowiedzi na wniosek uczestnika projektu. 

§ 7 

Rejestracja działalności gospodarczej przez uczestnika projektu 

1. Zarejestrowanie działalności gospodarczej przez uczestnika projektu nie może nastąpić przed 
ukończeniem części szkoleniowo-doradczej. 

2. Dopuszczalną formą prowadzenia działalności w ramach projektu jest jednoosobowa działalność 
gospodarcza. 

3. Nie jest dopuszczalne prowadzenie działalności w formie spółki prawa handlowego czy innego 
podmiotu zbiorowego (np. fundacja, stowarzyszenie) oraz przekształcenie formy prawnej 
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przedsiębiorcy w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

4. Istnieje możliwość zawarcia umowy spółki cywilnej między uczestnikami tego samego projektu. 
Uczestnicy projektu planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej 
powinni 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 wysokości 30 000 zł) przyznawana jest odrębnie dla każdego 
uczestnika projektu i na inne wydatki. 

5. Możliwe jest zawarcie umowy spółki cywilnej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia 
działalności pod warunkiem że: 

a) przedmiot działalności spółki cywilnej utworzonej w wyniku przekształcenia jest zbieżny z 
przedmiotem działalności osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które 
otrzymały wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej na podstawie 
zaakceptowanego biznes planu, 

b) przekształcenie w spółkę cywilną jest uzasadnione dążeniem do zwiększenia skali 
realizowanego przedsięwzięcia oraz poparte wiarygodnymi danymi na temat możliwości jego 
powodzenia, 

c) zmiana formy prowadzonej działalności dokonana jest w formie aneksu do umowy podpisanej 
z indywidualnym uczestnikiem projektu, po uzyskaniu akceptacji realizatora projektu oraz po 
zasięgnięciu opinii IP2. 

6. Uczestnik projektu ma obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 12 
miesięcy od dnia jej rozpoczęcia. W przypadku niedopełnienia warunku zobowiązany jest on do 
zwrotu otrzymanych w ramach projektu środków odpowiednio wraz z odsetkami w wysokości 
określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek wskazany przez realizatora 
projektu. 

7. Uczestnik projektu zobowiązany jest złożyć dokument ZUS ZUA/ZZA albo decyzję o podleganiu 
ubezpieczeniu w KRUS w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej 

§ 8 

Udzielenie jednorazowego wsparcia finansowego 

1. Jednorazowe wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega na udzieleniu 
beneficjentowi pomocy wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków 
umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa. 

2. Wysokość wsparcia finansowego uzależniona jest od wykazanych potrzeb związanych z 
uruchomieniem działalności gospodarczej, jednakże nie może przekraczać 30 000 zł. 

3. Jednorazowe wsparcie finansowe przewidziane jest w projekcie dla 30 osób, które podczas oceny 
wniosku o przyznanie wsparcia finansowego uzyskają największą ilość punktów.  

4. Wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane. Beneficjent pomocy może wnieść wkład własny, 
jeżeli ze środków wsparcia sfinansowana zostanie tylko część wydatków koniecznych do 
uruchomienia działalności gospodarczej. 

5. Jednorazowe wsparcie finansowe może być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych 
(w tym m.in. na środki transportu, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i 
budowlanych) oraz zakup środków obrotowych i pokrycie innych wydatków uznanych za 
niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez 
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wnioskującego.  

6. Wsparcie finansowe dla beneficjenta pomocy stanowi pomoc de minimis, która jest udzielana na 
podstawie § 33 ust. 1 pkt. 2 i 3 z zastrzeżeniami zawartymi w § 32 rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w oparciu o Rozporządzenie Komisji nr1998/2006/WE z 
dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. 
WE L379, z 28.12.2006r.). Realizator projektu zobowiązany jest wydać beneficjentowi pomocy 
zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.  

7. Pomoc de minimis nie może zostać udzielona podmiotowi, który w bieżącym roku kalendarzowym 
oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymał pomoc de minimis z różnych 
źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza 
równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność 
w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych 
według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 

8. Wsparcie finansowe udzielane jest na podstawie Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego  (zał. 
nr 3 do Regulaminu projektu) wraz z załącznikami, złożonego przez uczestnika projektu. 

9. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego może zostać złożony w trakcie trwania bloku 
szkoleniowo-doradczego bądź po jego zakończeniu. Jednakże środki finansowe zostaną udzielone 
tylko tym uczestnikom, którzy otrzymali potwierdzenie ukończenia bloku szkoleniowo-doradczego 
(certyfikat) i zarejestrowali działalność gospodarczą. 

10. Do wniosku o przyznanie wsparcia finansowego uczestnik projektu powinien załączyć następujące 
dokumenty: 

a) harmonogram rzeczowo-finansowy, 
b) biznesplan 
c) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
d) oświadczenie dotyczące aktualności danych osobowych 

11. Niezłożenie wskazanych wyżej załączników do wniosku bądź takie istotne braki lub uchybienia 
zawarte w składanych dokumentach, które uniemożliwiają dalszą pracę nad wnioskiem mogą 
stanowić podstawę jego odrzucenia na etapie oceny formalnej. 

12. Złożenie dokumentów poświadczających nieprawdę, co do okoliczności których dotyczą, stanowi 
podstawę do nieudzielenia wsparcia. 

13. Udzielenie wsparcia na podstawie dokumentów poświadczających nieprawdę stanowi podstawę 
do rozwiązania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. 

14. Oceny wniosków dokonuje Komisja Oceny Wniosków (zwana dalej KOW) powołana przez 
realizatora oraz partnera projektu. Komisja składa się z minimum 5 Członków (Przewodniczącego 
oraz 4 Członków Oceniających – po  2 osoby ze strony Realizatora i Partnera). Przewodniczący nie 
dokonuje oceny wniosków a jedynie przewodzi pracom Komisji. 

15. Informacja o terminie składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego przesyłana jest 
pisemnie do każdego uczestnika projektu oraz zamieszczana na stronie internetowej i w siedzibie 
realizatora projektu. 

16. Pozytywna decyzja KOW stanowi warunek udzielenia wsparcia. 

17. Członka Komisji Oceny Wniosków nie może łączyć, z uczestnikiem projektu którego wniosek 
ocenia, stosunek faktyczny lub prawny takiego rodzaju, że mógłby budzić wątpliwości co do jego 
bezstronności. W szczególności członka Komisji Oceny Wniosków nie może łączyć z uczestnikiem 
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projektu, którego wniosek ocenia, związek z tytułu: 
- małżeństwa, 
- pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo w linii bocznej do drugiego stopnia, 
- przysposobienia, opieki lub kurateli. 

18. W razie powzięcia informacji o istnieniu okoliczności, o której mowa w ust. 17 członek Komisji 
Oceny Wniosków zobowiązany jest do wyłączenia się od oceny wniosku, którego okoliczność 
dotyczy. 

19. Członek Komisji Oceny Wniosków zobowiązany jest do nieujawniania informacji związanych z 
oceną wniosku oraz do dołożenia należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje dotyczące 
ocenianego wniosku nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym. 

20. Przed przystąpieniem do oceny wniosku członek Komisji Oceny Wniosków zobowiązany jest do 
podpisania deklaracji bezstronności i poufności. 

21. Ocena wniosku dokonywana jest na Karcie oceny merytorycznej. 

22. Ocena każdego kryterium (każdej ocenianej części wniosku) uzasadniana jest pisemnie opisem 
zawierającym co najmniej 2 zdania. 

23. Uczestnika projektu, którego wniosek został oceniony, należy pisemnie powiadomić o wyniku 
oceny wraz z uzasadnieniem. W przypadku oceny negatywnej pismo powinno zawierać pouczenie 
o możliwości wystąpienia o ponowne rozpatrzenie wniosku. 

24. Uczestnik projektu ma prawo wglądu w treść sporządzonej Karty oceny merytorycznej swojego 
wniosku oraz prawo do wystąpienia o ponowne rozpatrzenie wniosku. 

25. Wystąpienie powinno być wniesione w formie pisemnej w terminie 7 dni od przekazania oceny 
uczestnikowi. 

26. Ponownej oceny wniosku dokonują dwaj członkowie Komisji Oceny Wniosków inni niż członkowie, 
którzy dokonywali oceny wniosku po raz pierwszy. 

27. W przypadku ponownej negatywnej oceny wniosku nie przysługują żadne środki odwoławcze. 

28. Zasady oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego zostały określone w Regulaminie KOW 
(Zał. nr 2 do Regulaminu Projektu).  

29. W przypadku osób, którym udzielone zostanie wsparcie finansowe pismo wskaże również listę 
załączników, które wnioskujący zobowiązany jest dostarczyć we wskazanym terminie przed 
podpisaniem Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. 

30. Wymagane jest złożenie co najmniej następujących załączników: 

a) potwierdzenie ukończenia bloku szkoleniowo-doradczego, 
b) zaktualizowanego biznesplanu, jeżeli w wyniku procesu oceny merytorycznej uległ on 

modyfikacji, 
c) zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, jeżeli w wyniku procesu oceny 

merytorycznej uległ on modyfikacji, 
d) oświadczenia o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych 

lub tego samego przedsięwzięcia, na realizację którego jest udzielana pomoc de minimis . 
e) oświadczenie w sprawie pomocy de minimis wraz z zaświadczeniami o wcześniej udzielonej 

pomocy, o ile pomoc ta została udzielona. 
f) oświadczenie o braku możliwości założenia działalności gospodarczej bez wsparcia z 

Europejskiego Funduszu Społecznego, (ograniczanie ryzyka tzw. creamingu).  
g) Oświadczenie dotyczące braku zakazu dostępu do środków o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 
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1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 
769) 

31. Niezłożenie wszystkich załączników w wyznaczonym terminie traktuje się jako rezygnację z 
ubiegania się o wsparcie finansowe. 

32. W uzasadnionych przypadkach i na pisemny wniosek uczestnika projektu wskazany termin może 
ulec wydłużeniu.  

33. Wsparcie zostanie udzielone po podpisaniu przez uczestnika projektu Umowy o udzielenie 
wsparcia finansowego (zał. nr 6 do Regulaminu projektu). 

34. Pomoc w przygotowaniu i opracowaniu wniosku o przyznanie wsparcia finansowego wraz z 
biznesplanem stanowi element bloku szkoleniowo-doradczego realizowanego w pierwszym etapie 
projektu (w ramach doradztwa biznesowego). 

35. Szczegółowo prawa i obowiązki zarówno beneficjenta pomocy jak i realizatorów projektu w 
związku z udzieleniem wsparcia finansowego określi Umowa o udzielenie wsparcia finansowego.  

36. Realizatorzy projektu będą wymagali od beneficjenta pomocy złożenia zabezpieczenia 
prawidłowego wykonania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. 

37. Dopuszczalnymi formami zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków są:  
a. poręczenie osób trzecich według prawa cywilnego,  

b. akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika.  

38. Wniesienie zabezpieczenia wymaga załączenia:  
a. oświadczenia małżonka o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia (jeżeli wnioskodawca pozostaje 

w związku małżeńskim), ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego 
orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową,  

albo  
b. oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim.  

39. W przypadku zabezpieczenia, o którym mowa w pkt. 37 lit. a, wymagane jest poręczenie przez 1 
osobę fizyczną, z wyłączeniem emerytów i rencistów.  

40. Poręczyciel powinien:  
a. legitymować się stałym zatrudnieniem lub zatrudnieniem na czas określony, dłuższy co najmniej 

o 12 miesięcy, niż okres obowiązywania umowy zawartej z uczestnikiem projektu, w zakładzie, 
w którym nie toczy się postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,  

b. osiągać – z jednego źródła – miesięczne wynagrodzenie na poziomie nie niższym niż 3 000,00 zł 
brutto wynikające ze stosunku pracy (zaświadczenie od pracodawcy) lub na tym poziomie 
dochód z tytułu innej pracy zarobkowej albo prowadzenia działalności gospodarczej lub 
rolniczej (PIT za ostatni rok poświadczający dochody w wysokości nie niższej niż 36000zł, 
zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu w opłacaniu składek) pod rygorem odpowiedzialności 
przewidzianej w art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny)  

41. Poręczycielem nie może być:  
a. współmałżonek wnioskodawcy, chyba że między małżonkami ustanowiona została rozdzielność 

majątkowa,  

b. osoba, przeciwko której toczy się postępowanie lub która zobowiązana jest do zapłaty kwot 
pieniężnych zasądzonych wyrokami sądowymi lub ustalonych decyzjami administracyjnymi, z 
wyjątkiem prawidłowo opłacanych świadczeń alimentacyjnych,  
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c. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – rozliczająca się z podatku dochodowego 
w formie karty podatkowej lub ryczałtu.  

42. W przypadku poręczyciela pozostającego w związku małżeńskim wymagana jest zgoda 
współmałżonka poręczyciela na poręczenie dotacji 

43. Zwrot zabezpieczenia następuje po całkowitym rozliczeniu przez beneficjenta otrzymanego 
wsparcia finansowego oraz po spełnieniu wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez 
okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia tej działalności. 

§ 9 

Wypłata wsparcia finansowego 

1. Wsparcie finansowe wypłacane jest jednorazowo, z góry, w całości zgodnie z Umową o udzielenie 
wsparcia finansowego. 

2. Wypłata wsparcia następuje na rachunek bankowy założony i wykorzystywany do prowadzenia 
działalności. 

§ 10 

Wydatkowanie środków wsparcia finansowego 

1. Wydatki podlegające finansowaniu w ramach otrzymanego wparcia powinny zostać poniesione w 
okresie 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Umowa ta 
określać będzie szczegółowe zasady wydatkowania wsparcia finansowego oraz jego rozliczenia. 

2. Termin, o którym mowa w pkt. 1 może zostać w szczególnie uzasadnionych wypadkach 
wydłużony. Zmiana terminu wymaga aneksowania Umowy oraz poinformowania IP2. 

3. Wydatki są kwalifikowane o ile pozostają w zgodzie z zaakceptowanym harmonogramem 
rzeczowo-finansowym. 

4. Podatek VAT poniesiony w związku z wydatkowaniem wsparcia jest kwalifikowany zawsze 
niezależnie od tego czy beneficjent pomocy ma czy nie ma możliwości jego odzyskania. 

5. Wsparcie finansowe nie może zostać wykorzystane na: 

a) sfinansowanie wydatków, które wcześniej były objęte wsparciem ze środków Wspólnoty 
Europejskiej lub w stosunku do których udzielona została pomoc publiczna (zakaz 
podwójnego finansowania tych samych wydatków), 

b) zapłatę kar i grzywien wynikających z naruszenia przez beneficjenta pomocy przepisów 
obowiązującego prawa, 

c) zapłatę kar umownych oraz innych świadczeń o charakterze finansowym (np. odsetek 
umownych) wynikłych z naruszenia przez beneficjenta pomocy umów zawartych w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej, 

d) zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności w sektorze transportu 
towarów, 

e) zapłatę składek ubezpieczenia KRUS w kwocie przekraczającej podwyższony wymiar składki 
wynikający z prowadzonej działalności gospodarczej, 

f) w przypadku podejmowania działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną – na 
pokrycie obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części, w której są 
one refundowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

6. Nie jest dopuszczalne finansowanie tych samych kosztów związanych z prowadzoną działalnością 
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gospodarczą również z innych bezzwrotnych źródeł o charakterze publicznym jak np. dotacja z 
Powiatowego Urzędu Pracy czy dotacja w ramach innego projektu realizowanego w działaniu 6.2 
POKL (zakaz podwójnego finansowania). 

§ 11 

Rozliczenie wsparcia finansowego 

1. Beneficjent pomocy ma obowiązek rozliczyć otrzymane wsparcie finansowe. Rozliczenie środków 
następuje poprzez: 

a) Złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z przyjętym 
biznesplanem i harmonogramem rzeczowo-finansowym 

b) Szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na 
rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych.  

2. Beneficjent pomocy będzie zobowiązany udowodnić, że otrzymane wsparcie wykorzystał zgodnie 
z Umową o udzielenie wsparcia finansowego, wnioskiem, harmonogramem rzeczowo-
finansowym i właściwymi przepisami prawa. 

3. Uczestnik projektu może wystąpić do realizatora projektu z pisemnym wnioskiem o zmianę 
biznesplanu, w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do 
zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych.  

4. Beneficjent pomocy może dokonać zmian w przedsięwzięciu, w szczególności w zakresie zmiany 
wydatków szczegółowych przedsięwzięcia pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia propozycji 
zmian realizatorowi projektu i uzgodnienia zakresu zmian z realizatorem projektu. 

5. Nie wymaga zgody realizatora projektu zmiana kwoty wydatku określonego jako odrębna pozycja 
harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ile łączna kwota wszystkich zmian nie przekracza 20% 
całkowitej wysokości udzielonego wsparcia. Nie wymaga zgody realizatora projektu zmiana terminu 
poniesienia wydatku określonego jako odrębna pozycja harmonogramu rzeczowo-finansowego, o 
ile mieści się ona w okresie w którym wsparcie powinno zostać wydatkowane. 

6. Uporczywe uchylanie się beneficjenta pomocy od realizacji obowiązków związanych  
z rozliczeniem wsparcia finansowego, w tym od poddania się prowadzonej przez Realizatorów 
projektu kontroli, stanowi przesłankę do rozwiązania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego 
bez wypowiedzenia.  

7. W razie rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron a także w przypadku naruszenia przez 
beneficjenta pomocy przepisów regulujących udzielanie pomocy de minimis beneficjent pomocy 
ma obowiązek zwrócić całość otrzymanego wsparcia wraz z odsetkami naliczanymi jak od zaległości 
podatkowych. 

8. W razie niewykorzystania przez beneficjenta pomocy wsparcia w całości, zobowiązany jest on do 
zwrotu niewykorzystanej części wsparcia bez odsetek. 

§ 12 

Udzielenie wsparcia pomostowego  

1. Uczestnik projektu może, po spełnieniu określonych warunków otrzymać wsparcie pomostowe w 
postaci: 

a) pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie (zwane dalej wsparciem finansowym 
pomostowym), w wysokości do 1 600 zł  

b) usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (zwane dalej wsparciem 
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pomostowym szkoleniowo-doradczym). – do 1500 zł 

2. Ze względu na okres udzielania wsparcia pomostowego wyróżnia się: 

a) podstawowe wsparcie pomostowe finansowe – przewidziane w projekcie dla 30 Beneficjentów 
Pomocy przez okres do 6 m-cy od dnia zawarcia umowy 

b) przedłużone wsparcie pomostowe finansowe – przewidziane w projekcie dla Beneficjentów 
Pomocy przez okres od 7 do 12-tego miesiąca od dnia zawarcia umowy, którzy znajdą się w 
szczególnej sytuacji wymagającej wsparcia finansowego. 

3. Wsparcie pomostowe finansowe ma na celu pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w 
pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej w tym kosztów ZUS, podatku oraz opłat 
administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością. 

4. Katalog wydatków, na które środki wsparcia pomostowego finansowego nie mogą zostać 
przeznaczone wskazano w § 10 pkt. 5 

5. Wsparcie pomostowe finansowe może zostać udzielone wyłącznie po zakończeniu bloku 
szkoleniowo-doradczego oraz po rozpoczęciu przez uczestnika projektu działalności gospodarczej. 
Za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej uznaje się dzień wskazany jako data rozpoczęcia 
działalności we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Okres od rejestracji działalności 
gospodarczej do jej rozpoczęcia nie powinien przekraczać 2 miesięcy. 

6. Przyznanie wsparcia pomostowego finansowego następuje na podstawie wniosku o przyznanie 
podstawowego wsparcia pomostowego finansowego (zał. nr 7 do Regulaminu projektu) złożonego 
przez uczestnika projektu wraz z załącznikami. 

7. Do wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego finansowego należy załączyć: 

a) biznesplan, 
b) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
c) Oświadczenie dotyczące aktualności danych osobowych 
d) szacunkowe zestawienie wydatków, na które będzie przeznaczone finansowe wsparcie 

pomostowe 

Jeżeli uczestnik projektu ubiegał się wcześniej o wsparcie finansowe na uruchomienie działalności 
gospodarczej, nie składa załączników wymienionych w punktach a – c.  

8. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego finansowego może zostać złożony 
wraz z wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego bądź w terminie późniejszym. 

9. Jeżeli wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego składany jest przed 
zarejestrowaniem działalności gospodarczej dokumenty, o których mowa w ust. 7 b) należy złożyć 
w terminie wskazanym przez realizatora projektu przed podpisaniem Umowy o udzielenie wsparcia 
pomostowego finansowego. 

10. Oceny wniosków dokonuje KOW powołana przez Realizatorów projektu. 

11. Pozytywna decyzja KOW stanowi warunek udzielenia wsparcia.  

12. Sposób prac i oceny wniosków przez KOW jest analogiczny do prac związanych z przyznawaniem 
jednorazowego wsparcia finansowego. 

13. Wsparcie pomostowe jest niezależne od wsparcia finansowego na uruchomienie działalności 
gospodarczej i może być udzielane także osobom, które nie otrzymały wsparcia finansowego. 

14. Udzielenie wsparcia pomostowego finansowego następuje na podstawie Umowy o udzielenie 
wsparcia pomostowego finansowego (Zał. nr 8 do Regulaminu projektu). Umowa określa 
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szczegółowo prawa i obowiązki beneficjenta pomocy i realizatora projektu w związku z 
udzieleniem wsparcia pomostowego finansowego. 

15. Przed podpisaniem umowy w terminie wskazanym przez realizatora projektu należy złożyć 
następujące dokumenty: 

a) oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych 
lub tego samego przedsięwzięcia, na realizację którego udzielana jest pomoc de minimis 

b) oświadczenie w sprawie pomocy de minimis wraz z zaświadczeniami o wcześniej udzielonej 
pomocy de minimis o ile pomoc ta została udzielona. 

16. Podstawowe wsparcie pomostowe finansowe może być wypłacane przez okres do 6-ciu miesięcy 
od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego, w maksymalnej 
wysokości 1600 zł.  

17. Rozliczenie wsparcia pomostowego finansowego następuje na zasadach analogicznych jak 
rozliczanie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej, poprzez 
przedstawienie przez beneficjenta pomocy listy zakupionych dóbr i usług oraz ich wartości, bez 
potwierdzania ich dokumentami księgowymi. 

18. Co do zasady wsparcie pomostowe przysługujące w danym miesiącu powinno być rozliczone w 
sposób opisany powyżej w terminie 30 dni po upływie tego miesiąca.  

19. W razie niewykorzystania w danym okresie rozliczeniowym całości wsparcia pomostowego 
realizator projektu może odpowiednio pomniejszyć kolejne wypłacane transze. 

20. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przedsiębiorcy korzystającemu ze wsparcia 
pomostowego finansowego może zostać  przedłużone jego udzielanie, o kolejny okres do 6-ciu 
miesięcy (jednakże nie dłużej niż do 12 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej). 

21. Możliwość przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego rozpatrywana jest na 
podstawie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego(zał. nr 9 do 
Regulaminu projektu) złożonego w piątym miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej przez 
beneficjenta pomocy. 

22. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 21 należy załączyć: 

a) dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa: uproszczone 
sprawozdanie finansowe wg wzoru określanego przez Realizatora projektu, kopię księgi 
przychodów i rozchodów  

b) oświadczenie o nieposiadaniu zaległości w zapłacie podatków, składek ubezpieczenia 
społecznego, zdrowotnego oraz oświadczenie, że przeciwko wnioskodawcy nie został 
wystawiony nadający się do egzekucji tytuł wykonawczy 

c) szacunkowe zestawienie wydatków, na które mają być przeznaczone środki przedłużonego 
wsparcia pomostowego 

d) oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się 
przeciwko beneficjentowi pomocy postępowania sądowego, egzekucyjnego lub 
windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań. 

23.  Ze względu na weryfikację danych finansowych beneficjenta pomocy, złożenie wniosku o 
przedłużone wsparcie pomostowe finansowe jest możliwe tylko w przypadku prowadzenia 
podatkowej księgi przychodów i rozchodów.  

24. Oceny Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego dokonuje KOW. 
Kryteria decydujące o przyznaniu ww. wsparcia to: 
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 kondycja finansowa firmy w oparciu o księgę przychodów i rozchodów – 4 punkty 

 stopień osiągnięcia zakładanych w biznesplanie przychodów – 2 punkty 

 aktywność w działalności gospodarczej (liczba klientów/zawartych umów itp.) – 2 punkty 

 wpływ czynników niezależnych od beneficjenta, które utrudniły osiągnięcie rezultatów – 
2punkty 

25. Zasady prac i oceny KOW pozostają jak w przypadku wniosków o przyznanie podstawowego 
wsparcia pomostowego finansowego.  

26. Udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego następuje na podstawie Umowy o 
udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego(zał. nr 10 do Regulaminu projektu). 

27. Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze realizowane jest na podstawie Umowy o udzielenie 
wsparcia pomostowego szkoleniowo– doradczego (zał. nr 12 do Regulaminu projektu) zawieranej 
między beneficjentem pomocy a Realizatorem projektu. 

28. Umowa może zostać zawarta razem z Umową o udzielenie wsparcia finansowego, jak i w terminie 
późniejszym. 

29. Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze może zostać udzielone uczestnikowi projektu, który 
zarejestruje działalność gospodarczą. Obejmuje ono szkolenia specjalistyczne tzn. prowadzące do 
zdobycia kwalifikacji zasadniczo i bezpośrednio powiązanych ze specyfiką prowadzonej 
działalności. 

30. O udzieleniu  wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego decyduje ocena zasadności odbycia 
szkolenia/doradztwa, przeprowadzona przez doradcę zawodowego oraz ocena możliwości 
finansowo-organizacyjnych sfinansowania danego szkolenia/doradztwa z budżetu projektu, 
przeprowadzona przez Koordynatora projektu. Wsparcie udzielane jest do wyczerpania środków, 
zgodnie z kolejnością złożonych i pozytywnie ocenionych wniosków.  

31. Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze udzielane jest w postaci refundacji kosztów 
zakupionej przez uczestnika usługi doradczej lub szkoleniowej. 

32. W celu rozliczenia kosztów zakupionej przez uczestnika usługi doradczej lub szkoleniowej należy 
stosować odpowiednio zapisy § 11.  

33. Wskazane wsparcie dla beneficjenta pomocy stanowi pomoc de minimis. Stosowane są 
odpowiednio postanowienia zawarte w § 8 pkt. 6-7 Regulaminu Projektu. 

§ 13 

Kontrola 

1. Beneficjent pomocy zobowiązany jest poddać się kontroli prawidłowości wykonywania przyjętych 
obowiązków w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy przyznającej wsparcie. 

2. W ramach prowadzonej kontroli beneficjent pomocy zobowiązany jest udostępnić kontrolującym 
pomieszczenia, w których działalność gospodarcza jest prowadzona, umożliwić oględziny sprzętu, 
wyposażenia oraz towarów  zakupionych ze środków wsparcia oraz udostępnić inne dokumenty 
potwierdzające prawidłowości wydatkowania środków. 

3. Kontroli podlega: 

a. fakt prowadzenia działalności gospodarczej; 

b. wykorzystanie zakupionych przez beneficjenta pomocy towarów lub usług zgodnie z 
charakterem prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności zgodnie z biznesplanem; 
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c. prawidłowość wydatkowania wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej oraz 
wsparcia pomostowego. 

4. W razie nieposiadania przedmiotów, które wnioskodawca zakupił ze środków wsparcia w celu ich 
dalszej sprzedaży lub zużycia, beneficjent pomocy powinien wykazać przychód uzyskany z ich 
sprzedaży lub uzasadnić fakt ich zużycia albo w inny sposób uzasadnić fakt ich nieposiadania. 

5. Uporczywe uchylanie się od obowiązku poddania się kontroli lub jej utrudnianie stanowi 
podstawę do rozwiązania umowy o udzielenie wsparcia. 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz środków 
budżetu państwa (15%). Uczestnik projektu nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem 
w projekcie. 

2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do stosowania postanowień zapisanych w niniejszym 
Regulaminie oraz zawartych umowach w ramach projektu. Uczestnik Projektu ma obowiązek 
powiadomienia Fundacji Aktywizacja o wszystkich zmianach w danych personalnych przekazanych 
podczas procesu rekrutacyjnego. 

3. Niestosowanie się do postanowień „Regulaminu Projektu” będzie podstawą do skreślenia  
z listy uczestników i rozwiązania zawartych w ramach projektu umów. Ostateczną decyzję o 
rozwiązaniu umowy podejmuje Realizator projektu. 

4. Uczestnik projektu zobowiązany jest do dobrowolnego poddania się procesowi monitoringu, 
kontroli i ewaluacji, mającego na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach projektu 
oraz prawidłowej realizacji postanowień zawartych w ramach projektu umów. 

5. Kwestie sporne zaistniałe w wyniku realizacji projektu rozstrzygane są przez realizatorów projektu 
w porozumieniu z Instytucją Wdrażającą (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi). 

6. Realizator projektu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w ustawach i rozporządzeniach 
dotyczących funduszy strukturalnych oraz różnice w interpretacji zapisów prawnych mogące 
pojawić się w trakcie realizacji projektu. 

7. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu (w tym 
załączników) w przypadku zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu dokumentów 
programowych, konieczności doprecyzowania lub poprawy zapisów co przełoży się na 
efektywniejszą realizację projektu. Zmiany będą ogłaszane na stronie internetowej projektu. Każda 
zmiana Regulaminu projektu (w tym załączników) wymaga akceptacji przez IP2.  

Załączniki: 

 Zał. nr 1 – Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych  

 Zał. nr 2 – Regulamin Komisji Oceny Wniosków 

 Zał. nr 3 – Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej 

 Zał. nr 4 – Harmonogram rzeczowo - finansowy 

 Zał. nr 5 – Biznesplan  

 Zał. nr 6 – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego 

 Zał. nr 7 – Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego finansowego 
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 Zał. nr 8 – Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego 

 Zał. nr 9 – Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego 

 Zał. nr 10 – Umowa o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego 

 Zał. nr 11 – Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo –doradczego  

 Zał. nr 12 – Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego szkoleniowo – doradczego 

 

         ………………………………… 

                                                                             Zatwierdził  

 


