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Regulamin przyznawania środków finansowych 
na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu  

pt. „Aktywny na rynku” 
 

realizowanego przez Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Oś Priorytetowa 1 
OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY 

Działanie 1.2 
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 

Poddziałanie 1.2.1 
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
§ 1 

Informacje podstawowe 
 

1. Projekt jest realizowany w okresie od 01.10.2016 r. do 30.06.2018 r. 
2. Projekt zakłada przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dla 19 

uczestników, którzy ukończyli etap szkoleniowo-doradczy i uzyskali certyfikat. 
3. Szczegółowe informacje na temat grupy docelowej, sporządzania dokumentów 

rekrutacyjnych oraz ich oceny znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w 
projekcie. 
 

§ 2 
 Wsparcie szkoleniowo – doradcze 

 
1. Wsparcie szkoleniowo - doradcze realizowane jest na podstawie Umowy na świadczenie 

usług szkoleniowo - doradczych zawieranej pomiędzy Eurocentrum a uczestnikiem 
projektu.  

2. Udzielenie wsparcia szkoleniowo - doradczego obejmuje świadczenie nieodpłatnych 
usług szkoleniowo - doradczych dotyczących zagadnień związanych z podejmowaniem i 
prowadzeniem działalności gospodarczej. W ramach projektu przewidziano 9 spotkań dla 
dwóch grup po 6h lekcyjnych, z następujących tematów: 
2.1. Analiza potencjału planowanych działalności i metody ich promocji (6h lekcyjnych). 
2.2. Zasady rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej (6h lekcyjnych). 
2.3. ZUS, opodatkowanie i księgowość (18h lekcyjnych). 
2.4. Własny projekt biznesowy (24h lekcyjne).  

3. Każdy z uczestników kursu otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe oraz catering w 
każdym dniu zajęć.  

4. Uczestnikom szkoleń przysługuje zwrot kosztów dojazdu na szkolenia – szczegółowe 
informacje na temat zasad zwrotu tych kosztów znajdują się w Regulaminie rekrutacji i 
uczestnictwa w  projekcie.  

5. Po zakończeniu usług szkoleniowo - doradczych odbędzie się test sprawdzający uzyskaną 
wiedzę.  
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6. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Podstawowym kryterium starania się o 
pomoc finansową oferowaną w projekcie jest ukończenie szkolenia z absencją nie 
przekraczającą 1 dnia zajęć. Nieobecność powyżej 1 dnia jest równoznaczna z brakiem 
możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach projektu. 

 
§ 3 

Rodzaje wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
 

1. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu 
zostanie przyznane 19 uczestnikom usług szkoleniowo - doradczych. 

2. Warunkiem ubiegania się o przyznanie wsparcia finansowego jest ukończenie bloku 
szkoleniowo - doradczego oraz pozytywne zaliczenie testu sprawdzającego uzyskaną 
wiedzę. 

3. Uczestnicy projektu będą mogli ubiegać się o następujące wsparcie finansowe:  
3.1. Jednorazową dotację inwestycyjną na rozwój działalności gospodarczej w wysokości     
do 22 700,76 zł brutto. 
3.2 Podstawowe wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 6 miesięcy działalności 
gospodarczej liczonych od dnia rozpoczęcia działalności; wsparcie pomostowe 
przyznawane jest w wysokości do 1 750,00 zł brutto miesięcznie z przeznaczeniem na 
finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.  

4. Pomoc udzielona w postaci dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego oraz usług 
doradczych po założeniu działalności stanowi pomoc de minimis. W dniu podpisania 
Umowy o udzieleniu pomocy każda z osób objęta pomocą otrzyma Zaświadczenie o 
pomocy de minimis.  

5. Uczestnik projektu zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej, na 
rozwój, której otrzymał wsparcie finansowe przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy na otrzymane wsparcie finansowe. 

6. Szczegółowe warunki wypłaty wsparcia finansowego reguluje Umowa o udzieleniu 
wsparcia finansowego.  

7. W celu uzyskania wsparcia uczestnicy projektu są zobligowani do złożenia w 
wyznaczonym terminie Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej oraz Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia 
pomostowego. Do wniosków należy dołączyć: 
7.1. Potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowo – doradczej. 
7.2. Biznes plan. 
7.3. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis. 
7.4. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych.  
7.5. Oświadczenie o możliwości odzyskania podatku VAT. 
7.6. Biznes plan na nośniku elektronicznym. 
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§ 4 
Jednorazowa dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

 
1. Jednorazowa dotacja polega na udzieleniu jednorazowego wsparcia kapitałowego 

ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych związanych z 
prowadzoną działalnością gospodarczą. 

2. Środki z jednorazowej dotacji inwestycyjnej mogą być przeznaczone na pokrycie 
wydatków inwestycyjnych uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności 
gospodarczej, w tym m.in. na zakup: 
2.1. Składników majątku trwałego. 
2.2. Wyposażenia. 
2.3. Kosztów prac remontowych i budowlanych. 
2.4. Środków obrotowych (maksymalnie 50% planowanych wydatków). 

3. Wysokość dotacji uzależniona jest od wykazanych potrzeb związanych z planowaną 
inwestycją. Maksymalna wartość pomocy finansowej wynosi 22 700,76 zł brutto. 

4. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości udzielane są na podstawie Umowy o 
udzielenie wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a 
Beneficjentem po rozpoczęciu prowadzenia przez Uczestnika działalności gospodarczej. 
Uczestnik projektu, który podpisze Umowę o udzielenie wsparcia finansowego zawieranej 
pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem jednocześnie zobowiązany jest do: 
4.1. korzystania ze środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w sposób 

gwarantujący osiągnięcie założonych celów i zadań; 
4.2.  poddania się kontroli i monitoringu w zakresie prawidłowości korzystania ze 

środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości; 
4.3.  zwrotu udzielonych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w 

przypadku ich wykorzystania niezgodnie z zapisami Umowy o udzielenie wsparcia 
finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem; 

4.4. prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy liczonych od 
dnia faktycznego rozpoczęcia działalności, zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG 
lub KRS. 

5. Uczestnicy projektu rozliczają wydatki ponoszone w ramach dotacji na rozwój 
działalności w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT) bez względu na fakt, czy są 
płatnikami podatku czy nie. W momencie podpisania umowy o udzieleniu wsparcia 
finansowego uczestnik będący płatnikiem podatku VAT, zobowiązuje się do przekazania 
całej kwoty środków uzyskanych w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na 
pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

6. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości będą wypłacone Uczestnikowi projektu 
w jednej transzy.  

7. Osoba, której przyznano wsparcie jest zobowiązana do wniesienia zabezpieczenia całej 
kwoty dotacji w formie weksla In blanco z poręczeniem wekslowym. Poręczycielem 
weksla może być: osoba, która posiada źródło stałych dochodów, z wyłączeniem 
świadczeń socjalnych, jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy i otrzymuje 
przynajmniej minimalne wynagrodzenie obowiązujące w dniu poręczenia weksla; osoba 
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prowadząca działalność gospodarczą; osoba, która ma ustalone prawo do emerytury lub 
renty i z tego tytułu otrzymuje co najmniej wynagrodzenie w kwocie 2 000,00 PLN brutto 
miesięcznie. 

8. Eurocentrum zastrzega sobie, że wypłata jednorazowej dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej nastąpi dopiero w momencie otrzymania przeznaczonych na 
ten cel środków od Instytucji Pośredniczącej i spełnieniu wszystkich warunków właściwej 
umowy przez uczestnika projektu. 

9. Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma 
obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli prowadził 
działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia faktycznego 
rozpoczęcia działalności gospodarczej, zgodnie z uzyskaniem wpisu do CEIDG lub KRS lub 
zostały naruszone inne warunki określone w niniejszym Regulaminie, innych umowach 
zawartych z Uczestnikiem lub dokumentach regulujących realizację projektu. 

10. Uczestnik projektu jest rozliczany przez Beneficjenta ze zrealizowania zadań określonych 
w biznesplanie oraz z poszczególnych wydatków na podstawie zapisów Umowy o 
udzielenie wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a 
Beneficjentem. 

11. Wydatkowanie środków finansowych odbywa się zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym przedsięwzięcia stanowiącym integralną część biznesplanu. 

12. Uczestnik projektu zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych 
od dnia w którym nastąpiło zakończenie wykorzystywania środków przyznanych na 
rozwój przedsiębiorczości, w zakresie zaakceptowanym przez Beneficjenta złożyć 
rozliczenie wydatkowanych środków. 

 
 

§ 5 
Wsparcie pomostowe podstawowe 

 
1. Podstawowe wsparcie pomostowe stanowi bezzwrotną pomoc finansową przyznawaną 

w formie comiesięcznego dofinansowania. Ma ono ułatwić początkującemu 
przedsiębiorcy pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

2. Beneficjent wyznacza termin rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków o przyznanie 
wsparcia pomostowego. Złożenie wniosku o przyznanie finansowego wsparcia 
pomostowego następuje razem ze złożeniem biznesplanu. 

3. Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego są oceniane razem z biznesplanem. 
4. Beneficjent pisemnie informuje uczestników o wyniku oceny Wniosków w terminie 5 dni 

roboczych od dnia dokonania oceny, rozumianą jako sporządzenie listy osób 
zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia pomostowego. 

5. Podstawowe wsparcie pomostowe jest przyznawane na podstawie umowy na 
otrzymanie wsparcia pomostowego na okres do 6 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia 
działalności gospodarczej w wysokości do 1 750,00 zł brutto miesięcznie. Wsparcie to 
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przysługuje wyłącznie uczestnikom projektu, którym przyznano środki finansowe na 
rozpoczęcie działalności (jednorazową dotację).  

6. Wsparcie pomostowe wypłacane jest w miesięcznych transzach. Przed wypłatą każdej 
transzy dotacji uczestnik, któremu przyznano wsparcie powinien przedstawić dowód 
zapłaty za składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za dany miesiąc. 

7. Procedura odwoławcza dotycząca wniosków o przyznanie środków finansowych na 
rozwój przedsiębiorczości, określona w § 7, obejmuje również wnioski o przyznanie 
wsparcia pomostowego. Uczestnik wnoszący odwołanie w ramach procedury 
odwoławczej nie ma przy tym obowiązku wnoszenia osobnego odwołania dotyczącego 
wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego. 

8. Eurocentrum zastrzega sobie, że wypłata podstawowego wsparcia pomostowego nastąpi 
dopiero w momencie otrzymania przeznaczonych na ten cel środków od Instytucji 
Pośredniczącej i spełnieniu wszystkich warunków właściwej umowy przez uczestnika 
projektu. 

9. Podstawowe wsparcie pomostowe obejmuje również pomoc doradczą dla powstałej w 
ramach projektu firmy. Pomoc doradcza wynika z indywidualnego zapotrzebowania 
Uczestnika projektu i udzielana jest na podstawie aneksu do Umowy na świadczenie 
usług szkoleniowo - doradczych.  

10. Pomoc doradcza świadczona jest indywidualnie w wymiarze 4h/osobę w zakresie:  
rozliczania dotacji, aspektów marketingowych, problemów prawnych, podatkowych, ZUS, 
itp. Uczestnictwo w usługach doradczych jest obowiązkowe. 
 

§ 6 
Ocena planowanego przedsięwzięcia 

 
1. Ocena planowanych przedsięwzięć będzie prowadzona w miesiącu kwietniu 2017 r. dla 1 

grupy oraz czerwcu 2017 r. dla 2 grupy. Wszelkie informacje nt. oceny, w szczególności 
terminy, zasady składania Wniosków na otrzymanie wsparcia oraz wyniki oceny zostaną 
podane do publicznej wiadomości oddzielnie dla każdej edycji projektu na stronie 
internetowej projektu.  

2. Specjalista ds. rekrutacji dokonuje oceny formalnej wniosku w oparciu o Kartę oceny 
formalnej, z zachowaniem zasady bezstronności i rzetelności oraz przejrzystości 
zastosowanych procedur. 

3. W przypadku ewidentnych błędów formalnych we wniosku (brak załącznika, brak parafek 
i podpisów, itp.) będzie istniała możliwość ich uzupełnienia na etapie oceny formalnej. 
Formularze prawidłowe pod względem formalnym poddane będą ocenie merytorycznej.  

4. Oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia dokonuje powoływana przez 
Prezesa Zarządu Eurocentrum Komisja Oceny Wniosków (KOW) zgodnie z Regulaminem 
Komisji Oceny Wniosków. Każdy wniosek będzie oceniony przez dwóch członków Komisji.  

5. Komisja dokonuje oceny wniosku w oparciu o Kartę oceny merytorycznej, z zachowaniem 
zasady bezstronności i rzetelności oraz przejrzystości zastosowanych procedur. Komisja 
Oceny Wniosków dokonuje również oceny kwalifikowalności wydatków w przypadku 
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wsparcia finansowego i może kwestionować wysokość wnioskowanej pomocy, jeśli uzna 
że nie wszystkie wykazane wydatki są kwalifikowalne lub ich wartość jest zawyżona w 
stosunku do cen rynkowych. Wniosek może zostać odrzucony w przypadku, gdy podczas 
oceny Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Komisja 
stwierdzi, że rozpoczęta działalność gospodarcza jest wykluczona z uzyskania pomocy de 
minimis lub dostrzeże inne naruszenia zasad i przepisów uniemożliwiające udzielenie 
środków. 

6. Na podstawie dokonanej oceny zostanie sporządzona wstępna zanonimizowana lista 
rankingowa osób którym zostanie przyznane wsparcie. Lista rankingowa zostanie 
umieszczona na stronie internetowej projektu oraz będzie dostępna do wglądu w 
siedzibie Eurocentrum. 

7. Kolejność na liście będzie ustalona według malejącej liczby punktów. O pozycji na liście 
decydować będzie suma punktów ogółem (maksymalnie 100 pkt). W przypadku takiej 
samej liczby punktów dwóch lub więcej kandydatów na liście o zakwalifikowaniu do 
projektu zdecyduje wyższa liczba punktów za następujące części oceny, uszeregowane w 
kolejności: opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia (III), potencjał 
wnioskodawcy (II). 

8. Eurocentrum utworzy również listę rezerwową, która będzie wykorzystywana w 
przypadku rezygnacji uczestnika ze wsparcia.   

9. Każdy z uczestników otrzyma informacje nt. ilości uzyskanych punktów i oceny 
merytorycznej dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków. 

 
§ 7 

Procedura odwoławcza 
 

1. W terminie 5 dni od daty otrzymania informacji o ocenie, każdy z uczestników projektu 
będzie miał możliwość wniesienia pisemnego odwołania od decyzji o nieprzyznaniu 
środków finansowych.  

2. Odwołanie należy wnieść tylko i wyłącznie w formie pisemnej ze wskazaniem 
podnoszonych zarzutów. Za dopuszczalną formę uznaje się także przesłanie w ww. 
terminie odwołania drogą elektroniczną (e-mail /fax), przy czym dostarczenie jego formy 
pisemnej musi nastąpić nie później niż w ciągu następnych 2 dni. 
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3. Beneficjent ma obowiązek rozpatrzenia odwołania wniesionego przez Uczestnika w 

terminie 5 dni roboczych. W ramach procedury odwoławczej koordynator projektu 
zorganizuje ponowne powołanie Komisji Oceny Wniosków oraz ocenę wniosku przez 
dwóch członków Komisji Oceny Wniosków, którzy nie oceniali wniosku w pierwszej fazie 
projektu. 

4. Jeżeli uczestnik otrzyma ocenę wyższą o 10% niż ocena dokonana na pierwszym etapie, 
jego wynik zostanie zmieniony i zostanie umieszczony na liście rankingowej z nową 
punktacją. Jeżeli punktacja zmieniona w drodze odwołania spowoduje, iż uczestnik 
przekroczy próg punktowy uprawniający do otrzymania wsparcia finansowego, otrzyma 
ww. wsparcie o ile żaden z uczestników w wyniku odwołania nie otrzyma większej ilości 
punktów.  

5. W terminie do 5 dni licząc od dnia zakończenia prac KOW Eurocentrum jest zobligowane 
do opublikowania ostatecznej listy rankingowej oraz poinformowania osób, które wniosły 
odwołanie o wynikach oceny odwołania.  

6. Oceny otrzymane na etapie procedury odwoławczej są ostateczne, i nie przysługują od 
nich środki odwoławcze. 

7. W wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej możliwe są zmiany w kolejności 
kandydatów na liście w stosunku do wstępnej listy rankingowej.  

8. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu środków finansowych na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej Uczestnik projektu zobowiązany jest do uzyskania wpisu do 
CEiDG lub KRS. Po dokonaniu czynności związanych z zarejestrowaniem przedsiębiorcy 
następuje podpisanie Umowy o udzielenie wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy 
Uczestnikiem projektu a Beneficjentem. 

 
§ 8 

Kontrole i monitoringi uczestników projektu  
 

1. Uczestnik projektu ma obowiązek umożliwić Beneficjentowi przeprowadzenie kontroli w 
miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Na Beneficjencie spoczywa główny 
obowiązek monitorowania i kontroli prowadzonej przez Uczestnika projektu działalności 
gospodarczej przez okres 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności 
gospodarczej, tj. w szczególności: czy Uczestnik projektu faktycznie prowadzi działalność 
gospodarczą, czy działalność gospodarcza prowadzona jest zgodnie z wnioskiem, o 
którym mowa w umowie o udzieleniu wsparcia finansowego oraz niniejszym 
dokumentem, wykorzystanie przez niego zakupionych towarów lub usług zgodnie z 
charakterem prowadzonej działalności, w tym z zatwierdzonym biznesplanem 
(Beneficjent weryfikuje poszczególne dokumenty księgowe potwierdzające zakup przez 
Uczestnika projektu towarów lub usług). W szczególności Uczestnik musi posiadać sprzęt 
i wyposażenie zakupione z otrzymanych środków i wykazane w rozliczeniu. W przypadku 
gdy w ramach kontroli stwierdzone zostanie, iż Uczestnik nie posiada towarów, które 
wykazał w rozliczeniu, a które nabył w celu zużycia w ramach prowadzonej działalności 
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gospodarczej (np. materiały zużywane w celu świadczenia usług) lub w celu dalszej 
sprzedaży, Uczestnik wykazuje dochód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży 
towarów lub w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów. 

2. Uniemożliwienie lub utrudnianie kontroli jest równoznaczne z niedotrzymaniem 
warunków Umowy o udzielenie wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy 
Uczestnikiem projektu a Beneficjentem i stanowi podstawę do żądania zwrotu 
otrzymanych środków. 

 
§ 9 

Okres prowadzenia działalności gospodarczej 
 
1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez 

okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
zgodnie z wpisem do CEIDG lub KRS. 

2. W przypadku niedotrzymania ww. terminu Uczestnik projektu zobowiązany jest do 
zwrotu przyznanych środków. 
 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie.  
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują zapisy umów 

zawieranych z uczestnikami oraz akty prawne i dokumenty programowe dotyczące 
realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 
2014 – 2020. 

4. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu oraz wszystkich pozostałych kwestii, 
nieuregulowanych w regulaminie należy do Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości. 

 
 

 
 
 

Zbigniew Matuszczak - Prezes Zarządu 
 


