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Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu RPSW.10.04.01-IP.01-26-005/15 
 

Wytyczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w sprawie udzielania 
pomocy na rozwój przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy  
w ramach Poddziałania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie 

 instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych 
 
 

1. Celem wsparcia udzielanego w ramach Poddziałania 10.4.1 jest: 
• Zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne  

i nieaktywne zawodowo  
• Zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby odchodzące  

z rolnictwa  
• Wzrost liczby nowopowstałych miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach dzięki 

interwencji priorytetu 

Wsparcie kierowane jest do osób fizycznych nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 
29 roku życia1 zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,  
z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie 
odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, 
w tym w szczególności:  

− osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne 
zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.: 
• kobiety, 
• osoby po 50 r. życia2, 
• z niepełnosprawnościami, 
• długotrwale bezrobotne, 
• niskowykwalifikowane, 

− osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich 
rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób 
znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie 
przekraczają 2 ha przeliczeniowych; 

 

                                                
1 Grupę docelową stanowić mogą jedynie osoby powyżej 29 roku życia (do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia 
udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia). Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w 
projekcie. 
2 Osoby po 50 roku życia, to te, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 50 lat. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty 
urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
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Wsparcie udzielone będzie poprzez zastosowanie następujących instrumentów: 
 

1. przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości maksymalnie do  
6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej 
obowiązującego w dniu przyznania wsparcia na osobę,  

2. wsparcie bezzwrotne lub zwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej może 
być uzupełnione o wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo szkoleniowych 
o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) udzielanych na 
etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej lub w okresie 
pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej lub pomocy 
finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia 
wsparcia bezzwrotnego lub zwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia 
rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej 

 
2. Zasady udzielania wsparcia w ramach Poddziałania 10.4.1  

 
 2.1. Wymagania dotyczące wniosków o dofinansowanie 

1) Procedura składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 10.4.1 
RPO WŚ „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów 
bezzwrotnych” określona została w „Regulaminie konkursu” dostępnej na stronie 
www.rpows.wup.kielce.pl. 

2) Projekt powinien uwzględniać założenia realizacyjne Poddziałania 10.4.1 opisane  
w niniejszych „Wytycznych….”  oraz zawierać informacje dotyczące: 
• Sposobu i kryteriów rekrutacji uczestników projektu, 
• Planowanego zakresu wsparcia doradczego i szkoleniowego (w tym założeń 

programowych, zakresu tematycznego, kwalifikacji doradców i wykładowców, 
wymiaru godzinowego, liczebności grup, itp.), 

• Obiektywnych i merytorycznych kryteriów selekcji uczestników projektu, którzy 
zostaną objęci wsparciem, oraz uczestników którym zostaną przyznane środki na 
rozwój przedsiębiorczości, 

• Liczby uczestników projektu, którym zostaną przyznane środki na rozwój 
przedsiębiorczości; 

• Sposobu i trybu monitorowania prawidłowości realizacji i wydatkowania przyznanego 
wsparcia. 

 
2.2. Zasady realizacji projektów w ramach Poddziałania 10.4.1 
 

1) Zaleca się, żeby realizacja projektu przebiegała zgodnie z niniejszymi wytycznymi:  
 

• Realizacja wsparcia doradczego – powinna obejmować doradztwo indywidualne  
i grupowe poprzedzone rzetelną analizą i diagnozą, aby w jak największym stopniu 
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móc sprostać potrzebom, oczekiwaniom oraz predyspozycjom grupy docelowej 
projektu. Program doradztwa określać powinien: zakres tematyczny doradztwa, liczbę 
godzin przypadających na poszczególne tematy, daty, miejsce realizacji 
poszczególnych usług, łączną liczbę godzin wsparcia doradczego oraz planowaną 
liczbę doradców dostosowana do potrzeb grupy docelowej. Wsparcie doradcze nie 
powinno przekraczać 10 godzin zegarowych a zajęcia grupowe powinny być 
realizowane dla maksymalnie 20 osób. 

• Realizacja wsparcia szkoleniowego – kierowana do uczestników projektu 
umożliwiająca uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia  
i prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenie powinno być realizowane zgodnie 
z obowiązującymi standardami świadczenia usług (szczegółowa metodyka nauczania, 
ilość wykładowców  - zgodnie z zdiagnozowanymi potrzebami grupy docelowej), 
przez wyspecjalizowane instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji 
Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu 
na siedzibę instytucji szkoleniowej. Obejmować powinno zagadnienia związane z 
rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zasadami 
przygotowywania biznes planów działalności firmy. Moduł szkoleniowy nie 
powinien przekraczać 30 godzin lekcyjnych a ilość uczestników przypadających 
na jedną grupę nie powinien przekraczać 20 osób . 
 

a) Ocena biznesplanów przygotowanych przez uczestników projektu. Każdy uczestnik 
projektu winien być zobligowany do opracowania biznesplanu na okres 2 lat 
działalności firmy na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu 
przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Beneficjent 
realizujący projekt zobowiązany jest do oceny wszystkich biznesplanów, zgodnie z 
Kartą Oceny Biznesplanu (Załącznik nr 2 do ww. Regulaminu). W tym celu ustanawia 
Komisję Oceny Wniosków, w skład której wchodzą powołani przez niego minimum 
trzej eksperci (w tym ewentualnie eksperci zewnętrzni–niezatrudnieni w ramach 
umowy o pracę u Beneficjenta). W pracach Komisji Oceny Wniosków mogą 
uczestniczyć w charakterze obserwatorów wydelegowani pracownicy Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy, którzy mają prawo wglądu do dokumentów i protokołów z posiedzeń 
Komisji. Beneficjent zobowiązany jest do poinformowania Instytucji Wdrażającej o 
posiedzeniach Komisji na 5 dni roboczych przed ich wyznaczonym terminem. Biorąc 
pod uwagę wyniki oceny biznesplanów, Beneficjent podejmuje decyzję, którym 
osobom przyznane zostaną środki na podjęcie działalności gospodarczej. Szczegółowe 
zasady oceny określa „Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości”. 
 

b) Przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości uczestnikom projektu maksymalnie 
do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej 
obowiązującego w dniu przyznania wsparcia na osobę. Osoby, których Biznes Plany 
zostały pozytywnie ocenione przez Komisję powołaną w instytucji realizującej projekt 
oraz zarekomendowane do realizacji, rejestrują działalność gospodarczą, a następnie 
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składają wniosek o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości (Załącznik nr 3 
do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości).  
Środki na rozwój przedsiębiorczości mogą być przeznaczone na pokrycie 
wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa, zgodnie  
z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 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.  

 
UWAGA:  
Środki nie mogą być przyznane na rodzaje działalności wskazane w art. ust. 2 lit. c id 
ust. 3 lit. d oraz ust.4 i 5 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 
 

c) Przyznanie wsparcia pomostowego w postaci: 
- pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż 
równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia 
dotacji przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie 
wsparcia pomostowego. 
- usług szkoleniowo - doradczych związanych w szczególności ze specyfiką 
prowadzonej działalności gospodarczej (indywidualnych), które udzielane jest na 
podstawie Umowy o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych po przyznaniu 
wsparcia finansowego 

 
2) Wsparcie w postaci środków na rozwój przedsiębiorczości realizowane jest na podstawie 

Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego (Załącznik nr 6 do Regulaminu 
przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości), która zawierana jest 
pomiędzy Beneficjentem a uczestnikiem projektu. 

3) Wsparcie pomostowe finansowe przyznawane jest na wniosek uczestnika projektu 
(Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości) przez okres od 6 do 12 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy  
o przyznanie wsparcia pomostowego z uczestnikiem projektu. Decyzję o przyznaniu 
finansowego wsparcia pomostowego podejmuje beneficjent, który wypłaca środki 
uczestnikowi projektu z puli środków zarezerwowanych na ten cel w projekcie. 
Beneficjent uzasadnia (pisemnie) decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania 
finansowego wsparcia pomostowego. W przypadku przyznania wsparcia pomostowego 
Beneficjent zawiera z uczestnikiem projektu Umowę o przyznanie wsparcia pomostowego 
(Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości). Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane jest w comiesięcznych 
transzach w wysokości nie przekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ma 
ono ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie niezbędnych wydatków związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym kosztów ZUS. 

 
UWAGA:  
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Projekt musi być realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego. Działalność 
gospodarcza, na rozwój której przyznawane są środki musi zostać zarejestrowana na terenie 
województwa świętokrzyskiego. 
 
2.3. Obowiązki beneficjentów 
 
Do obowiązków beneficjenta realizującego projekt w ramach Poddziałania 10.4.1 należy 
przede wszystkim: 
1) Opracowanie dokumentów (na podstawie minimalnych zakresów załączonych do 

niniejszych wytycznych) i innych związanych z realizacją projektu, z którymi uczestnicy 
projektu powinni być zapoznani przed przystąpieniem do projektu oraz przedłożenie ich 
celem zatwierdzenia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.  

2) Powiadamianie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach o planowanych terminach 
rozpoczęcia rekrutacji (na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia) oraz posiedzeń 
Komisji Oceny Wniosków (na 5 dni roboczych przed dniem posiedzenia). 

3) Pozyskanie i rekrutacja uczestników projektu w oparciu o kryteria opisane we wniosku  
o dofinansowanie, 

4) Realizacja wsparcia szkoleniowego - doradczego przed przyznaniem wsparcia 
finansowego, w tym w szczególności zapewnienie odpowiednio przygotowanej kadry 
wykładowców, zaplecza organizacyjnego i merytorycznego dla uczestników projektu, 
materiałów dydaktycznych, itd. 

5) Realizacja wsparcia szkoleniowo - doradczego po rozpoczęciu działalności gospodarczej. 
6) Dokonanie podziału środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w ramach 

wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego) pomiędzy uczestników projektu na 
podstawie przedłożonych biznes planów według kryteriów opisanych we wniosku  
o dofinansowanie projektu przy zagwarantowaniu bezstronności i przejrzystości 
zastosowanych procedur, w tym organizacja prac Komisji Oceny Wniosków. 

7) Monitorowanie prawidłowości wydatkowania środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości przyznanych uczestnikowi projektu w okresie 12 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych. 

8) Wydanie uczestnikom projektu zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie  
z wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 
października 2014 r. (Dz. U.2014, poz. 1550)  

9) Przygotowywanie i przedstawienie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej, zgodnie  
z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404, ze zm.) Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy 
publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach 
przedsiębiorców we wpłatach  świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. 
r.). 

10) Gromadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu, m.in. dokumentów 
odzwierciedlających proces rekrutacji uczestników projektu, oświadczeń, zaświadczeń  
i innych dokumentów potwierdzających status uczestników projektu, dzienników zajęć, 

https://uokik.gov.pl/download.php?id=532
https://uokik.gov.pl/download.php?id=532
https://uokik.gov.pl/download.php?id=532
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dokumentów związanych z przyznawaniem środków na rozwój przedsiębiorczości oraz 
wsparcia pomostowego. 
 
UWAGA: 
Wszelkie udokumentowane przypadki naruszenia zasad rzetelności i bezstronności 
stwierdzone na etapie rekrutacji do projektu lub w trakcie przyznawania środków 
finansowych na rozwój przedsiębiorczości mogą skutkować rozwiązaniem umowy  
o dofinansowanie projektu. 
 
Przez naruszenie zasad bezstronności i rzetelności należy rozumieć w szczególności 
wszelkie odstępstwa od niniejszych wytycznych, które mogą bezpośrednio wpłynąć na 
brak obiektywizmu w trakcie rekrutacji uczestników projektu lub na etapie przyznawania 
środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. W szczególności, ze wsparcia 
udzielanego w ramach projektu realizowanego przez danego Beneficjenta powinny zostać 
wyłączone osoby zatrudnione u tego Beneficjenta w ciągu ostatnich 2 lat, partnera, lub 
wykonawcy a także osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem i/lub pracownikiem 
Beneficjenta uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: 

• związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do 
drugiego stopnia i/lub  

• związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 

2.4. Wymagania wobec uczestników projektu. 
 
Kryteria uczestnictwa w projekcie oraz obowiązki uczestników zostały szczegółowo 
określone w następujących dokumentach stanowiących załączniki do niniejszych 
wytycznych: 
1. Wzór Regulaminu rekrutacji wraz z  załącznikami. 
2.  Wzór Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz 

 z załącznikami.  
3. Wzór Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych. 

 
2.5. Pomoc publiczna  
 
1) Pomoc publiczna w ramach Poddziałania 10.4.1 stanowi pomoc de minimis i jest ona 
udzielana na podstawie 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. 
2) Pomoc finansowa przekazywana beneficjentowi na realizację projektu nie stanowi pomocy 
publicznej. 
3) Za datę przyznania pomocy de minimis uznaje się datę podpisania umowy o przyznanie 
środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zawieranej między beneficjentem  
a uczestnikiem projektu i/lub datę zawarcia umowy w sprawie przyznania wsparcia 
pomostowego. Umowa powinna precyzyjnie określać wysokość środków, jakie otrzyma dany 
beneficjent pomocy w ramach projektu. 
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4) Podmiot udzielający pomocy publicznej ma obowiązek zweryfikowania informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc, w tym Formularza informacji 
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis na mocy rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) oraz wydania 
beneficjentowi pomocy zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem 
określonym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. 
(Dz. U.2014, poz. 1550) a także przygotowanie i przedstawienie sprawozdań o udzielonej 
pomocy publicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2013 r. w 
sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej 
pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych 
na rzecz sektora finansów publicznych.  
5) Jeżeli w wyniku rozliczenia wsparcia inwestycyjnego oraz pomostowego Uczestnik 
przedstawi dokumenty świadczące o wykorzystaniu mniejszej kwoty dotacji, niż wartość 
zapisana w zaświadczeniu, Beneficjent zobligowany jest do wydania zaktualizowanego 
zaświadczenia o przyznaniu pomocy objętej zasadą de minimis. Na zaktualizowanym 
zaświadczeniu należy umieścić adnotację: „Anulowano zaświadczenie o udzieleniu pomocy 
de minimis wydane w dniu….”. 
6) W przypadku aktualizacji zaświadczenia, Beneficjent zobligowany jest do sporządzenia 
korekty sprawozdania o udzielonej pomocy de minimis, zawierającej aktualne dane.  
 
 

Pomoc de minimis stanowi wszelkie wsparcie, mające charakter korzyści 
ekonomicznej, udzielane uczestnikowi projektu (beneficjentowi pomocy), który w trakcie 
trwania projektu – po zakończonym bloku szkoleniowo-doradczym – zarejestrował 
działalność gospodarczą. 
Co do zasady taki charakter będzie miało zatem: 
a) wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej, 
b) finansowe wsparcie pomostowe, 
c) wsparcie pomostowe szkoleniowo - doradcze. 
 
2.5.1. Wysokość i data przyznania pomocy de minimis 
 

Pomoc de minimis nie może zostać udzielona podmiotowi, który w bieżącym roku 
podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach  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 euro3, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku 
Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 
Za datę przyznania pomocy de minimis uznaje się: 

1) w przypadku wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej – datę 
podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy 
Beneficjentem a uczestnikiem projektu. Umowa powinna precyzyjnie określać 
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wysokość środków, jakie otrzyma dany bezpośredni odbiorca pomocy w ramach 
projektu, 

2) w przypadku wsparcia pomostowego w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia 
rozpoczęcia działalności gospodarczej w tym:  

− finansowego wsparcia pomostowego – datę podpisania Umowy o udzielenie  wsparcia 
pomostowego, 

− pomocy szkoleniowo - doradczej – datę podpisania aneksu do Umowy o świadczenie 
usług szkoleniowo-doradczych zawartej między Beneficjentem a uczestnikiem 
określającego formę i wartość pomocy, którą będzie objęty uczestnik projektu do 
końca trwania projektu. 

Podmiot udzielający pomocy publicznej (Beneficjent) ma obowiązek wydania 
beneficjentowi pomocy zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem 
określonym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. 
(Dz. U.2014, poz. 1550) a także przygotowanie i przedstawienie sprawozdań o udzielonej 
pomocy publicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2013 r. w 
sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej 
pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych 
na rzecz sektora finansów publicznych. Zaświadczenie powinno być wystawione w dniu 
podpisania umowy. 

Wartość pomocy publicznej podaje się w zaświadczeniu w złotych i w euro. Wartość  
w euro oblicza się przyjmując kurs euro z dnia podpisania umowy według średniego kursu 
NBP. W przypadku, gdy beneficjent pomocy nie wykorzysta w całości kwoty przyznanej mu 
pomocy należy wydać korektę zaświadczenia. Korektę należy sporządzić w terminie 14 dni 
od stwierdzenia faktu, że beneficjent pomocy nie wykorzystał środków w całości (czyli od  
14 dni od dnia rozliczenia pomocy). 

 
2.5.2. Dyskontowanie pomocy publicznej 
 

Realizator projektu ma obowiązek dyskontowania pomocy publicznej, który 
wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych 
formach (Dz. U. z 2004 r., Nr 194, poz. 1983, z późn. zm.). Dyskontowanie polega na 
przeliczeniu wartości pomocy publicznej z użyciem tzw. stopy dyskontowej. Właściwą 
wartość stopy dla danego dnia znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów pod adresem: 

 http://www.uokik.gov.pl/pl/pomoc_publiczna/stopa_referencyjna/  
Obowiązek dyskontowania pomocy w przypadku Poddziałania 10.4.1 dotyczy 

wsparcia finansowego wypłacanego w transzach. Wartość wsparcia finansowego 
wypłacanego jednorazowo w całości, wsparcia pomostowego, wynosi rzeczywistą 
wartość poniesionych kosztów.  

                                                                                                                                                   
3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy  de mini mis art.3 

http://www.uokik.gov.pl/pl/pomoc_publiczna/stopa_referencyjna/
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Zaświadczenie o udzieleniu pomocy publicznej powinno zostać wydane w dniu 
podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego.  

W związku z koniecznością rozliczenia przez uczestnika projektu otrzymanego 
wsparcia, kwota wsparcia może ulec zmianie. Dlatego konieczne jest wydanie 
uczestnikowi projektu skorygowanego zaświadczenia. W przypadku dokonywania 
korekty zaświadczenia wykazuje się wartość faktycznie udzielonego wsparcia co 
oznacza, że jeśli wartość wsparcia była na początku dyskontowana, to nie ujmuje się 
tego w korekcie zaświadczenia. 
 
2.5.3. Sprawozdawczość pomocy publicznej 
 

Z udzielaniem pomocy publicznej wiążą się obowiązki sprawozdawcze wobec Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprawozdania sporządza się za poszczególne kwartały 
roku kalendarzowego (sprawozdanie kwartalne) i za poszczególne lata kalendarzowe 
(sprawozdanie roczne). Obowiązek sprawozdawczy powstaje w dniu udzielenia pomocy po 
raz pierwszy w danym roku – i trwa przez cały okres realizacji projektu – a kończy się w 
roku, w którym zakończono realizację projektu. W przypadku gdy Beneficjent w danym roku 
nie udzieli pomocy a ma obowiązek sprawozdawczy – należy złożyć tzw. sprawozdanie 
zerowe, informujące o tym, że w danym roku Beneficjent nie udzielił pomocy publicznej. 
Sprawozdanie kwartalne należy przekazać do UOKiK w terminie 30 dni od zakończenia 
kwartału, a sprawozdanie roczne w terminie 60 dni od zakończenia roku kalendarzowego. 
Sprawozdania wypełnia się w formie elektronicznej i przesyła na wskazany adres poczty 
elektronicznej. Formularze sprawozdań oraz adresy poczty na jakie należy sprawozdania 
wysyłać dostępne są na stronie WWW UOKiK: www.uokik.gov.pl 
→ pozycja menu: Pomoc publiczna 
→ Sprawozdawczość 
→ Sprawozdania podmiotów udzielających pomocy publicznej 
Tam też znaleźć można szczegółowe informacje dotyczące sprawozdawczości pomocy 
publicznej. 
 

Szczegółowo zagadnienia związane ze sprawozdawczością pomocy publicznej 
reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań  
o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań  
o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów 
publicznych. Ze względu na możliwość zmiany obowiązujących formularzy zaleca się, za 
każdym razem gdy ma być sporządzone sprawozdanie, pobranie aktualnych wersji formularzy 
ze strony www.uokik.gov.pl. Kopie sprawozdań należy złożyć do wiadomości WUP  
w Kielcach w formie elektronicznej. 
Beneficjent ma obowiązek przechowywania dokumentów związanych z udzieleniem pomocy 
publicznej przez okres 10 lat od dnia jej udzielenia. Ma też obowiązek udostępnić te 
dokumenty, jak również udzielić stosownych informacji na żądanie Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. 
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2.5.4. Wyłączenia możliwości udzielania pomocy de minimis 
 

Istnieją ograniczenia co do możliwości udzielania pomocy de minimis. Ograniczenia 
wynikające z 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 oraz 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1401/2013 z dnia 18.12.2013 w sprawie stosowania 
artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis nie 
może być pomoc: 

a. udzielana na działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu 
rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 
r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury; 

b. udzielana na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych; 
c.  udzielana w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych 

wymienionych jeżeli: 
• kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich 

produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych 
na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą,  

• kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w 
całości producentom podstawowym; 

d. przyznawana na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw 
członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych 
produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi 
wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;  

e. uwarunkowana pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do 
towarów sprowadzanych z zagranicy. 

Ponadto środki nie mogą być przyznane na rodzaje działalności wskazane w art. ust. 2 lit. c id 
ust. 3 lit. d oraz ust.4 i 5 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 
 
 
 
2.5.5. Badanie wcześniej udzielonej pomocy de minimis 
 

Przy podpisywaniu jakiejkolwiek umowy obejmującej udzielenie pomocy de minimis 
należy zbadać wysokość wcześniej udzielonej pomocy de minimis celem zbadania czy 
beneficjent pomocy może uzyskać pomoc w kontekście limitu maksymalnej dopuszczalnej 
pomocy de minimis udzielonej w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch lat 
poprzedzających. Najprostszym i wystarczającym sposobem badania wysokości uzyskanej 
wcześniej pomocy jest uzyskanie na etapie podpisywania umowy oświadczeń w przedmiocie 
wcześniej uzyskanej pomocy de minimis uzupełnionej o kopie zaświadczeń o wcześniej 
udzielonej pomocy. Oświadczenia należy pozyskać oddzielnie dla każdej podpisywanej z 
danym uczestnikiem projektu umowy: Umowy o udzielenie wsparcia finansowego, Umowy  
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o udzielenie wsparcia pomostowego, Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych po 
przyznaniu wsparcia finansowego. 
 
Załączniki: 
 
1. Wzór Regulaminu rekrutacji. 
2. Wzór Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.  
3. Wzór Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych. 
 
 
UWAGA: 
Wzory dokumentów stanowiące załączniki do niniejszych Wytycznych zawierają minimalny 
zakres regulacji i mogą zostać zmienione przez Beneficjenta i stosowane po uprzedniej 
akceptacji Instytucji Pośredniczącej. Wszelkie wprowadzone przez Beneficjenta zmiany 
powinny zostać oznaczone poprzez np. zmianę kroju lub koloru czcionki. 
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Załącznik nr 1 do Wytycznych 

-wzór- 
REGULAMIN REKRUTACJI  

Do projektu [tytuł projektu] 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. [pełna nazwa beneficjenta] realizuje Projekt nr …………………………………….. – 

[tytuł projektu]. 
2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 10 Działanie 10.4 Rozwój 
przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie 
rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych  
i bezzwrotnych. 

3. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego  
i budżetu państwa. 

4. Zasięg terytorialny Projektu – [podać obszar realizacji]. 
5. Okres realizacji projektu: od [data] do [data]. 
6. Niniejszy Regulamin określa kryteria rekrutacji Uczestników projektu. 

 
§ 2 

Definicje 
 
Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają: 

1. Projekt – projekt [tytuł projektu], realizowany przez [pełna nazwa Beneficjenta]. 
2. Instytucja Pośrednicząca  -  Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. 
3. Beneficjent – [pełna nazwa Beneficjenta] 
4. Kandydat – osoba fizyczna nieposiadająca zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku 

życia4 zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,  
z wyłączeniem zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzącej działalność na 
podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu. 

5. Uczestnik projektu – Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do Projektu, zgodnie 
z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

                                                
4 Grupę docelową stanowić mogą jedynie osoby powyżej 29 roku życia (do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia 
udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia). Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w 
projekcie. 
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6. Dzień przystąpienia do Projektu – dzień złożenia przez Kandydata Dokumentów 
rekrutacyjnych osobiście w Biurze Projektu lub data wpływu Dokumentów 
przekazanych drogą pocztową/kurierem do Biura Projektu, 

7. Dokumenty rekrutacyjne – komplet dokumentów, który należy złożyć w Biurze 
Projektu, w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze. 

8. Komisja Rekrutacyjna – zespół oceniający Dokumenty rekrutacyjne do Projektu  
i dokonujący kwalifikacji Kandydatów na Uczestników projektu. 

 
§ 3  

Uczestnicy projektu 
 

Osoby fizyczne nieposiadające zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia5 zamierzające 
rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze 
Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 
miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:  

− osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne 
zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po  
50 r. życia6, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, 
niskowykwalifikowane,  

− osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich 
rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób 
znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie 
przekraczają 2 ha przeliczeniowych;. 

 
§ 4  

Wyłączenia z udziału w Projekcie 
 
1. W Projekcie nie mogą uczestniczyć: 

a. osoby zatrudnione u Beneficjenta lub w Instytucji Pośredniczącej,  
b. osoby, które korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze 

środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Poddziałania 10.2.1, na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, 

c. osoby, które były wspólnikami spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, 
spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej) oraz spółek 
cywilnych w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu,  

d. osoby, które były udziałowcami lub akcjonariuszami spółek kapitałowych prawa 
handlowego (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych) w okresie 12 
kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu. Dopuszczalne jest uczestnictwo 

                                                
5 Grupę docelową stanowić mogą jedynie osoby powyżej 29 roku życia (do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia 
udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia). Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w 
projekcie. 
6 Osoby po 50 roku życia, to te, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 50 lat. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty 
urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
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w Projekcie udziałowców lub akcjonariuszy spółek kapitałowych prawa handlowego, 
których akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych, 

e. osoby, które były członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa 
spółdzielczego w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu. 
Dopuszczalne jest uczestnictwo w Projekcie osób będących członkami spółdzielni 
oszczędnościowo-pożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków 
spółdzielczych, jeżeli nie osiągają przychodu z tytułu tego członkowstwa, 

f. osoby, które w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach 
podatkowym otrzymały pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, 
której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą ubiega się dana osoba, przekracza 
równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku podmiotu, który miał 
zarejestrowaną działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego - 
równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu 
Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomoc. 

2. Nie jest dopuszczalne udzielenie wsparcia osobom planującym rozpoczęcie działalności 
gospodarczej w zakresie wymienionym w art. ust. 2 lit. c id ust. 3 lit. d oraz ust.4 i 5 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014). 

 
§ 5 

Dokumenty rekrutacyjne 
 

Dokumenty rekrutacyjne składają się z następujących elementów: 
• Formularz rekrutacyjny do Projektu, który należy przygotować w formie 

elektronicznej lub wypełnić odręcznie, pismem czytelnym i przedłożyć w formie 
wydruku lub wypełnioną odręcznie wraz z czytelnym podpisem Kandydata do 
projektu.  

• Deklaracja uczestnictwa w Projekcie  
 

§ 6 
Rekrutacja uczestników projektu 

 
I. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych. 
 

1. Proces rekrutacji rozpocznie sie od [data] i trwać będzie do [data].  
2. Regulamin rekrutacji uczestników do projektu wraz z kompletem załączników 

zostanie podany przez Beneficjenta do publicznej wiadomości na 10 dni roboczych 
przed dniem rozpoczęcia rekrutacji do projektu. 

3. Regulamin rekrutacji wraz z formularz rekrutacyjnym zostanie udostępniony od dnia 
[data] na stronie [adres strony WWW Beneficjenta] oraz [podać inne kanały 
uzyskania formularza rekrutacyjnego przez potencjalnych uczestników projektu]  
a także jako link na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach 
www.wup.kielce.pl.  

4. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego do 
Projektu na wzorze, będącym załącznikiem nr 1 do Regulaminu i dostarczenie go 

http://www.wup.kielce.pl/
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wraz z pozostałymi Dokumentami rekrutacyjnymi w wyznaczonym terminie do Biura 
Projektu. 

5. Kandydaci zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionego Formularza 
rekrutacyjnego (wypełnionego w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie) wraz 
z wymaganymi załącznikami. 

6. Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem 
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Beneficjenta. 
W przypadku osobistego złożenia Dokumentów rekrutacyjnych lub przez kuriera – 
osoba dostarczająca otrzyma potwierdzenie ich złożenia z podaniem daty ich 
przyjęcia. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty za datę 
otrzymania dokumentów uznaje się datę potwierdzenia wpływu do biura projektu. 

7. Data nadania dokumentów potwierdzona datą stempla pocztowego nie może być 
wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru. 

8. Dokumenty rekrutacyjne złożone przed terminem rozpoczęcia rekrutacji, następnego 
dnia po terminie zakończenia rekrutacji, jak również dokumenty złożone wielokrotnie 
nie będą podlegać rozpatrzeniu. 

 
II. Kwalifikacja Kandydatów do projektu 
 

1. Do projektu zostanie zakwalifikowanych [liczba uczestników] osób, które spełniają 
warunki uczestnictwa określone w § 3 oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z § 4 
niniejszego Regulaminu, złożyły poprawnie dokumenty rekrutacyjne oraz otrzymają 
najwyższą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

2. W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby 
Kandydatów do projektu, Projektodawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia 
dodatkowego terminu składania formularzy rekrutacyjnych. 

3. Formularz rekrutacyjny wypełniony przez kandydata ubiegającego się o udział  
w projekcie będzie oceniany przez 2 losowo wybranych członków Komisji 
Rekrutacyjnej, zgodnie z zakresem przewidzianym w Karcie oceny formularza 
rekrutacyjnego. 

4. O zakwalifikowaniu sie do uczestnictwa w projekcie będzie decydować liczba 
otrzymanych punktów za odpowiedzi na znajdujące się w formularzu rekrutacyjnym 
pytania oraz pozytywnego wyniku testu kompetencji przeprowadzonego przez osobę 
przygotowaną merytorycznie do realizacji tego typu działań (np. psychologa lub 
doradcę zawodowego) i/lub rozmowa z Komisją Rekrutacyjną, której celem jest 
weryfikacja predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia 
działalności gospodarczej (osoba ubiegająca się o udział w projekcie powinna 
wykazywać się m.in. takimi cechami jak: samodzielność, przedsiębiorczość, 
odpowiedzialność, umiejętność planowania i myślenia analitycznego, sumienność).7 

5. Minimalna liczba punktów kwalifikujących uczestnika do udziału w projekcie wynosi 
[podać minimalną liczbę punktów]. Ponadto liczba punktów uzyskanych w kategorii 

                                                
7 W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów decydować będzie liczba punktów 
otrzymanych w kategorii pomysł biznesowy. 
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pomysł biznesowy musi stanowić co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania 
w tej kategorii. 

6. Wraz z liczbą uzyskanych punktów oceniający przedstawią pisemne uzasadnienie 
oceny formularza zgłoszeniowego (min. 5 zdań). 

7. W przypadku wystąpienia rozbieżności wynoszącej co najmniej 30 punktów w ocenie 
formularzy zgłoszeniowych, oceny dokonuje trzeci członek Komisji Rekrutacyjnej  
i jego ocena jest wiążąca. 

8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie któregoś z zakwalifikowanych 
kandydatów na jego miejsce może zostać zaproszona osoba z listy rezerwowej. 

 
III. Kryteria ocen formularzy zgłoszeniowych. 
 
Formularze zgłoszeniowe będą oceniane w oparciu o następujące kryteria: 

1. Pomysł biznesowy, 
2. Kwalifikacje, doświadczenie i przygotowanie Kandydata do prowadzenia działalności 

gospodarczej, 
3. Predyspozycję Kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej. 

 
 

IV. Metodologia przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów 
 
Formularze zgłoszeniowe będą oceniane w oparciu o następująca metodologię: 

1. 60% całkowitej liczy punktów będzie stanowić ocena pomysłu biznesowego 
Kandydata. 

2. 30% całkowitej liczby punktów będą stanowić kwalifikacje, doświadczenie  
i przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej Kandydata. 

3. 10% całkowitej liczby punktów będzie stanowić pisemna opinia doradcy 
zawodowego/psychologa o predyspozycji Kandydata do prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

 
§ 7  

Ogłoszenie wyników rekrutacji 
 
1. Lista Kandydatów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie zostanie (lista 

podstawowa i lista rezerwowa) ogłoszona na [podać kanały przekazania informacji np.: 
strona internetowa Projektu, tablica ogłoszeń itp.]. 

2. Informacja o wynikach oceny Formularza rekrutacyjnego zostanie przekazana 
Kandydatom listownie w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia postępowania 
rekrutacyjnego. 

3. Kandydat, którego Formularz rekrutacyjny został odrzucony zostanie pisemnie 
poinformowany o przyczynach odrzucenia jego aplikacji (uzasadnienie wraz  
z uzyskanym wynikiem punktowym). 
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4. Beneficjent ma obowiązek pisemnego poinformowania na prośbę osoby ubiegającej się  
o udział w projekcie o przyczynach odrzucenia jej aplikacji (uzasadnienie wraz  
z uzyskanym wynikiem punktowym). 

5. Uczestnik projektu, może wnioskować o wydanie kserokopii kart oceny formularza 
rekrutacyjnego. Kopie dokumentów nie będą posiadały danych osób oceniających  
z uwagi na fakt, iż są one wyłączone z jawności zgodnie z ograniczeniami, o których 
mowa w art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

6. Osoby niezakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną umieszczone  
na rankingowej liście rezerwowej wg liczby punktów, które otrzymali podczas procesu 
rekrutacji. 

7. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zobowiązane są do 
podpisania Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych. 

8. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od obowiązku przeszkolenia uczestników projektu,  
w przypadku udokumentowania przez nich odbycia w ciągu ostatnich trzech lat 
poprzedzających przystąpienie do projektu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej.  

9. Od przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną oceny (obejmującej m.in. ocenę 
formularzy rekrutacyjnych) nie przysługują osobie ubiegającej się o udział w projekcie 
żadne środki odwoławcze. 
 

 
Załączniki: 
 

1. Formularz rekrutacyjny do Projektu. 
2. Karta oceny formularza rekrutacyjnego. 
3. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji 
 
Data wpływu formularza zgłoszeniowego: …………………..  Nr formularza zgłoszeniowego: 
…………… 
 

FFOORRMMUULLAARRZZ  RREEKKRRUUTTAACCYYJJNNYY  
Do Projektu „XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” 

 
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
Część I  -    INFORMACJE O KANDYDACIE 

1. Imię/imiona  
2. Nazwisko: 

3. Obywatelstwo: 

4. Data i miejsce urodzenia: 

5. Nr dowodu osobistego: 

6. PESEL: 

7. NIP: 

8. Adres zameldowania:   
województwo: ...............................................   powiat: ……………………… miejscowość 

………….....…………..  
ulica: .................................................................................    nr domu ........................... nr lokalu ……………. 
kod pocztowy: ………………  miejscowość………………………………… 
9. Adres korespondencyjny:   
województwo: ...............................................................      powiat: ……………………………     
ulica: .................................................................................    nr domu …………….nr lokalu: ......................... 
kod pocztowy: ...........................................     miejscowość: ………………   
10. Numer telefonu domowego (wraz z kierunkowym):   

11. Numer telefonu komórkowego:  
12. Adres poczty elektronicznej do kontaktu: 

13. Status Kandydata oraz przynależność do grupy docelowej: 

 osoba fizyczna nieposiadająca zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia8 zamierzająca 
rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanej w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadząca 

                                                
8 Grupę docelową stanowić mogą jedynie osoby powyżej 29 roku życia (do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia 
udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia). Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w 
projekcie. 
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działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu, 
 osoba bezrobotna, poszukująca pracy (pozostająca bez zatrudnienia) i bierna zawodowo, znajdująca 
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobieta, osoba po 50 r. życia9, z niepełnosprawnościami, 
długotrwale bezrobotna, niskowykwalifikowana,  
 osoba odchodząca z rolnictwa zarejestrowana jako bezrobotna oraz członkowie jej rodziny 
zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych 
14. Wykształcenie:  
 podstawowe/gimnazjalne  
 średnie/ponadgimnazjalne ………………………………….……………………….……….……….[podać 
jakie] 
 pomaturalne…………………………………………………………………………..……….…...….[podać 
jakie] 
 wyższe………………………………………………………………………………...……………….[podać 
jakie] 
15. Proszę podać tematy szkoleń/kursów, które Pan/Pani ukończył/a 

1. …………………………………………………………………………………………………………………….… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………….… 

3. …………………………………………………………………….………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………….…… 

5. …………………………………………………………………………………………………………….………… 

6. …………………………………………………………………………………………………………….………… 

7. ………………………………………………………………………………………………………….…………… 

8. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

16. Doświadczenie zawodowe: 

Okres zatrudnienia  Nazwa firmy Zawód wykonywany 
Czynności i 

zadania 
wykonywane 

 
 

   

 
 

   

    

    

                                                
9 Osoby po 50 roku życia, to te, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 50 lat. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty 
urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
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17. Jakie dotychczasowe doświadczenia i nabyte umiejętności zamierza Pani/Pan wykorzystać prowadząc 
działalność gospodarczą?  
……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Część II  -   OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. Proszę opisać planowaną przez Panią/Pana działalność gospodarczą  (lokalizacja siedziby, lokalizacja 
miejsc wykonywania  działalności,  teren działania, planowana forma prowadzenia działalności, branża, 
jeżeli to możliwe to podać nr PKD wraz z pełną nazwą przedmiotu PKD, przedmiot planowanej działalności, 
pozwolenia i licencje wymagane dla planowanej działalności, planowane zatrudnienie, lista firm – 
potencjalnych kooperantów, opis potencjalnych odbiorców towarów, usług oferowanych przez Pani/Pana 
przedsiębiorstwo, przewidywaną rentowność przedsięwzięcia). 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………....…............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

2. Proszę podać mocne strony planowanego przedsięwzięcia 
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………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Proszę podać słabe strony i wskazać zagrożenia, które mogą utrudnić realizację przedsięwzięcia i 
opisać, w jaki sposób zamierza Pani/Pan sobie z nimi poradzić. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………….… 

4. Proszę określić planowane  wydatki związane z uruchomieniem własnej działalności oraz 
przewidywane źródła finansowania.  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Czy w Pani/Pana branży istnieje konkurencja i jaką ma Pani/Pan wiedzę na jej temat.  
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Proszę opisać jakie planuje Pani/Pan podjąć działania promocyjne krótko i długoterminowe w związku 
z planowaną działalnością gospodarczą. 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Jakiej ma Pani/Pan oczekiwania w związku z udziałem w projekcie ? 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….…………………………………………………………………………… 

Źródła informacji o projekcie (zakreślić odpowiednie) 

 Ulotka informacyjna 
 Plakat informacyjny 
 Ogłoszenie prasowe 
 Strona internetowa firmy 
 Znajomi 
 Inne (jakie?) …………………………………………………………………………………. 
Część III – BADANIE PREDYSPOZYCJI KANDYDATA DO PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
......................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

.................... 

Oświadczenia: 

 
• Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. 
• Oświadczam, że nie byłem(am) zarejestrowany(a) w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nie prowadziłem(am) działalności na podstawie odrębnych 
przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 

• Oświadczam, że nie korzystam równolegle z innych środków publicznych, w tym ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w 
ramach Poddziałania 10.2.1 na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

• Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej i akceptuję zawarte w nich warunki. 

• Oświadczam, że planuję zarejestrować działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego.  
• Oświadczam, że nie byłem (am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne. 
• Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych  

z procedurą rekrutacji oraz realizacją projektu [podać tytuł projektu], zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.  
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883). 

• Oświadczam, że nie byłem wspólnikiem spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki 
komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej) oraz spółek cywilnych w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do 
Projektu. 

• Oświadczam, że nie byłem udziałowcem lub akcjonariuszem spółek kapitałowych prawa handlowego (spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością, spółek akcyjnych) w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu. (Dopuszczalne jest 
uczestnictwo w Projekcie udziałowców lub akcjonariuszy spółek kapitałowych prawa handlowego, których akcje są notowane na 
giełdzie papierów wartościowych). 

• Oświadczam, że nie byłem członkiem spółdzielni utworzonej na podstawie prawa spółdzielczego w okresie 12 kolejnych miesięcy 
przed przystąpieniem do Projektu. (Dopuszczalne jest uczestnictwo w Projekcie osób będących członkami spółdzielni 
oszczędnościowo-pożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, jeżeli nie osiągają przychodu 
z tytułu tego członkowstwa). 

• Oświadczam, iż w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych nie otrzymałem pomocy de 
minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą ubiegam się obecnie, nie przekracza 
równowartości w złotych kwoty 200 000 euro, lub w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze transportu 
drogowego - równowartości w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego 
obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 

• Oświadczam, że nie planuję uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w art. ust. 2 lit. c id ust. 3 lit. d oraz 
ust.4 i 5 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014). 

• Oświadczam, iż nie jestem karany/a karą zakazu dostępu ośrodków o których mowa a art. 5 ust. 3 pkt.1 i 4 Ustawy o finansach 
publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240) 

    …………………………………………. 

Data i czytelny podpis 

 



 24 

Do formularza zgłoszeniowego przedkładam poniższe załączniki: 
1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie [wpisać tytuł projektu]. 
2. Kserokopia dowodu osobistego poświadczona własnoręcznie za zgodność z oryginałem. 
3. ……………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………….. 

 
UWAGA: Wnioski niekompletne będą odrzucane z przyczyn formalnych 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji 
 

-Wzór- 

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO  
W RAMACH PODDZIAŁANIA 10.4.1 RPO WŚ 

PROJEKTU [PODAĆ TYTUŁ PROJKETU] 
 
 
INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:………………………………………………………. 

 
DANE KANDYDATA:………………………………………….……………………………………. 
 
 
OCENIAJACY:……………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

Deklaracja bezstronności 

   Oświadczam, że:  

• Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem 
związany (-a) z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z uczestnikiem projektu, z ich 
zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych biorących udział w procedurze 
konkursowej. 

• Nie pozostaję z uczestnikiem projektu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. 

 
 
……………………………………………. 
            (Data i podpis oceniającego)       

 
 



I. OCENA FORMALNA 
 

 CZEŚĆ I OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE     

A  TAK NIE NIE 
DOTYCZY UWAGI 

1 Czy formularz rekrutacyjny wypełniony został na obowiązującym druku, jest kompletny i złożony został w wyznaczonym terminie?     

2 Czy Kandydat jest osobą pełnoletnią?     

3 
Czy Kandydat jest osobą fizyczna nieposiadającą zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia10 zamierzającą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w 
przypadku osób fizycznych  zamieszkują one na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),? [jeżeli obszar realizacji 
projektu nie dotyczy całego województwa należy wpisać właściwy obszar realizacji projektu] 

    

4 Czy kandydat planuje zarejestrowanie własnej działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego?     

5 Czy kandydat należy do grupy osób wskazanej w projekcie jako wyłączna grupa odbiorców wsparcia?11     

B  TAK NIE NIE 
DOTYCZY UWAGI 

1 Czy kandydat korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Poddziałania 10.2.1?     

2 Czy Kandydat był  zarejestrowany w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub prowadził działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu?     

3 Czy kandydat był wspólnikiem spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej) oraz 
spółek cywilnych w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu?     

4 
Czy kandydat był udziałowcem lub akcjonariuszem spółek kapitałowych prawa handlowego (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych) w okresie 
12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu? (Dopuszczalne jest uczestnictwo w Projekcie udziałowców lub akcjonariuszy spółek kapitałowych prawa 
handlowego, których akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych)? 

    

5 
Czy kandydat był członkiem spółdzielni utworzonej na podstawie prawa spółdzielczego w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu. 
(Dopuszczalne jest uczestnictwo w Projekcie osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i 
banków spółdzielczych, jeżeli nie osiągają przychodu z tytułu tego członkowstwa)? 

    

6 

Czy kandydat w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych 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, który miał 
zarejestrowaną działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu 
Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy? 

    

7 Czy Kandydat planuje uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w art. ust. 2 lit. c id ust. 3 lit. d oraz ust.4 i 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/2014)     

8 
Czy kandydat był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, karą zakazu dostępu do 
środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.1 i 1 Ustawy o finasach publicznych z dnia 27.08.2009 r (Dz.U.2009 nr 157 poz.1240) i czy toczy się przeciwko niego 
postępowanie karne? 

    

9      

C DECYZJA W SPRAWIE POPRAWNOŚCI WNIOSKU TAK NIE  UWAGI 
 Czy wniosek spełnia wszystkie ogólne kryteria formalne może zostać przekazany do oceny merytorycznej?    . 

 
W części A – spełnienie kryteriów oznacza zaznaczenie odpowiedzi TAK; W części B – spełnienie kryteriów oznacza zaznaczenie odpowiedzi NIE 
 
Sporządzone przez: 
Imię i nazwisko: 
Tel. 
E-Mail: 
Nazwa Instytucji: 

                                                
10 Grupę docelową stanowić mogą jedynie osoby powyżej 29 roku życia (do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia). Wiek uczestników określany jest 
na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. Osoba fizyczna nieposiadająca zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia10 zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z 
wyłączeniem zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadząca działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
dzień przystąpienia do projektu 
11 Jeżeli dotyczy. 
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Podpis: ………………………………………… Data sporządzenia 
 ............................................................... 



II.   OCENA MERYTORYCZNA  
 

Numer pytania  
z części I 

Formularza 
rekrutacyjnego 

PYTANIE 
Przyznana 

liczba 
punktów 

Maksymalna 
liczba 

punktów  
Uwagi/Komentarze 

Cześć I Nr pytania z Formularza zgłoszeniowego  30  

 

14 
Wykształcenie (oceniane pod kątem 
planowanego rozpoczęcia działalności 
gospodarczej). 

  
 

15 Posiadane szkolenia, kursy, które 
ukończył Kandydat.   

 

16 Doświadczenie zawodowe Kandydata   
 

17 

Czy kandydat posiada, a jeżeli tak to 
jak zamierza wykorzystać do 
prowadzenia działalności gospodarczej 
dotychczasowe doświadczenia i nabyte 
umiejętności? 

  

  
 

Numer pytania z 
części II 

Formularza 
rekrutacyjnego 

PYTANIE 
Przyznana 

liczba 
punktów 

Maksymalna 
liczba 

punktów  
Uwagi/Komentarze 

Cześć II Nr pytania z Formularza zgłoszeniowego  60  

Minimum: 42 pkt. 

1 

Opis planowanej przez Kandydata 
działalności gospodarczej (lokalizacja 
siedziby, lokalizacja miejsc 
wykonywania  działalności,  teren 
działania, planowana forma 
prowadzenia działalności,  branża, 
przedmiot planowanej działalności, 
pozwolenia i licencje wymagane dla 
planowanej działalności, planowane 
zatrudnienie, lista firm – potencjalnych 
kooperantów, opis potencjalnych 
odbiorców towarów, usług 
oferowanych przez Pani/Pana 
przedsiębiorstwo, przewidywaną 
rentowność przedsięwzięcia). 

  

 

2 Opis  mocnych stron planowanego 
przedsięwzięcia.   

  

3 

Opis słabych stron i wskazanie 
zagrożeń, które mogą utrudnić 
realizację przedsięwzięcia oraz opis w 
jaki sposób kandydat  zamierza sobie z 
nimi poradzić. 

  

 

4 

Planowane wydatki związane z 
uruchomieniem własnej działalności 
oraz przewidywane źródła 
finansowania. 

  

 

5 
Analiza konkurencji i rynku w 
kontekście rodzaju planowanej 
działalności gospodarczej. 

  
 

6 
Opis działań promocyjnych krótko i 
długoterminowych związanych z  
planowaną działalnością gospodarczą. 
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Numer pytania z 
części II 

Formularza 
rekrutacyjnego 

PYTANIE 
Przyznana 

liczba 
punktów 

Maksymalna 
liczba 

punktów  
Uwagi/Komentarze 

Cześć III Nr pytania z Formularza zgłoszeniowego  10 
 

 
Opinia doradcy zawodowego/psychologa na 
temat predyspozycji Kandydata do 
prowadzenia działalności gospodarczej 

  
 

 
 

Suma uzyskanych punktów za kryteria merytoryczne: 
 

Czy Formularz rekrutacyjny otrzymał wymagane  
minimum XX punktów ogółem oraz 
minimum 70% punktów w części II? 

□ TAK □ NIE 

 
 
CZY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE, ABY ZOSTAĆ 
ZAKWALIFIKOWANY DO PROJKETU? 
 

□ TAK  

□ NIE  

 
UZASADNIENIE OCENY FOEMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (MINIMUM 5 ZDAŃ) 

 

 

 
 
……………………………………..    ………………………………………. 

(miejsce i data)          (podpis) 
 
 
Uwaga ! 
 
Ocena musi być liczbą całkowitą.  
Suma punktów uzyskanych  w każdym kryterium daje wynik ostateczny oceny formularza 
zgłoszeniowego. 
Minimalna liczba punktów kwalifikujących kandydata do udziału w projekcie wynosi – …… 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji  

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

 

 

………………………………………….…………………………………….…………………
…,  
                                   (imię i nazwisko)                                                                                                           (data urodzenia) 

wyrażam gotowość udziału w projekcie [wpisać nazwę projektu], realizowanym przez 
[nazwa Beneficjenta], w okresie od [data] do [data], współfinansowanym w ramach środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, 
Oś Priorytetowa 10 – Otwarty rynek pracy, Działanie 10.4 – Rozwój przedsiębiorczości  
i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałanie 10.4.1 -  Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 
poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych. 

                                                                      

 

................................................................................................. 

                                                                                                                                 data i czytelny podpis uczestnika 
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Załącznik nr 2 do Wytycznych 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości 

 
§ 1 

Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 
 

1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega na udzieleniu 
uczestnikowi 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 projektu 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia 
za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia.  

3. Wsparcie finansowe zostanie przyznane uczestnikom projektu, którzy spełnią 
następujące warunki: 
• wzięli udział w komponencie szkoleniowo-doradczym. Dopuszcza się możliwość 

odstąpienia od obowiązku przeszkolenia osób, które mają otrzymać środki na 
rozwój przedsiębiorczości, w przypadku złożenia przez nich zaświadczenia 
potwierdzającego odbycie w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających 
przystąpienie do projektu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

• przygotowali i złożyli kompletne biznesplany na okres 2 lat działalności firmy 
(Załącznik nr 1), 

• ich biznesplany zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Oceny Wniosków  
i znalazły się na liście rankingowej osób które zostały zakwalifikowane do 
otrzymania dotacji. 

4. Ocena biznesplanów dokonywana jest przez Komisję Oceny Wniosków powoływanej 
przez beneficjenta realizującego projekt, w skład której wchodzi minimum trzech 
członków. 

5. Dwóch wybranych losowych członków KOW dokonuje szczegółowej oceny 
biznesplanów na podstawie merytoryczno – technicznych kryteriów wyboru. 

6. Kryteriami oceny biznesplanu są: 
• uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia, 
• doświadczenie, 
• analiza rynkowa, 
• plan wydatków, 
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• efektywność kosztowa, 
• trwałość ekonomiczno-finansowa. 

Szczegółowe kryteria oceny przedstawione są w załączniku nr 2 (Karta oceny biznesplanu 
wnioskodawcy ubiegającego się o środki finansowe w ramach Poddziałania 10.4.1). 
7. Końcowa ocena punktowa biznesplanu stanowi średnią arytmetyczną ocen 

dokonanych przez dwóch członków Komisji. 
8. Ocena każdego oceniającego musi być liczbą całkowitą, nie może być ułamkiem  

np. 1,5; 2,75. 
9. Minimalna liczba punktów kwalifikująca biznesplan do dofinansowania wynosi 60. 
10. W przypadku, gdy biznes plan uzyskał od przynajmniej jednego z oceniających co 

najmniej 60 punktów oraz różnica w liczbie punktów przyznanych przez dwóch 
oceniających za spełnianie kryteriów merytoryczno - technicznych wynosi co najmniej 
30 punktów, projekt poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci 
oceniający, wybrany w drodze losowania. Ocena dokonana przez trzeciego 
oceniającego jest oceną wiążącą. 

11. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej zostanie przyznane 
[ilość uczestników] uczestnikom projektu, których biznesplany zostaną najwyżej 
ocenione przez Komisję Oceny Wniosków. 

12. W przypadku gdy łączna wartość wniosków rekomendowana do przyznania wsparcia 
finansowego będzie mniejsza niż posiadane środki, dopuszcza się możliwość 
przyznania dofinansowania większej liczbie uczestników. 

13. O wynikach oceny biznesplanów (wraz z podaniem liczby uzyskanych punktów) 
dokonanych przez KOW uczestnik projektu zostanie poinformowany w formie 
pisemnej. 

14. Uczestnik projektu, może wnioskować o wydanie kserokopii kart oceny biznesplanów.  
Kopie dokumentów nie będą posiadały danych osób oceniających z uwagi na fakt, iż 
są one wyłączone z jawności zgodnie z ograniczeniami, o których mowa w art. 5 
Ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

15. Uczestnik, którego biznesplan został odrzucony ma możliwość złożenia do [Nazwa 
Beneficjenta] wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu, wraz z przedstawieniem 
dodatkowych wyjaśnień. 

16. Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu powinien zostać złożony przez 
uczestnika projektu w formie pisemnej [w terminie określonym przez Beneficjenta  
w regulaminie zatwierdzonym przez IOK] dni od daty informacji o odrzuceniu 
wniosku. 

17. Beneficjent ma obowiązek dokonania powtórnej oceny biznesplanu w terminie 5 dni 
roboczych od dnia wpłynięcia wniosku w tej sprawie. Ocena powtórnie złożonego 
biznesplanu nie może być dokonywana przez te same osoby, które uczestniczyły  
w ocenie pierwotnej wersji dokumentu.  
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18. O wynikach powtórnej oceny biznesplanu uczestnik projektu zostanie poinformowany 
pisemnie. Powtórna ocena biznesplanu jest ocena wiążącą i ostateczną i nie podlega 
dalszej procedurze odwoławczej. 

19. Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania 
dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowne rozpatrzenie 
biznesplanu, jednak nie później niż [w terminie określonym przez Beneficjenta  
w regulaminie zatwierdzonym przez IOK]. 

20. Po ostatecznym zamknięciu listy uczestników projektu kwalifikujących się do 
otrzymania wsparcia, osoby których biznesplan został pozytywnie oceniony przez 
KOW oraz zarekomendowany do realizacji, rejestrują działalność gospodarczą na 
terenie województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem działalności o których mowa w 
§ 4  ust. 1 i 2 Regulaminu Rekrutacji.  

21. W terminie 21 dni od poinformowania uczestników o zarekomendowaniu do 
dofinansowania, są oni zobligowani do dostarczenia do Beneficjenta wniosku  
o udzielenie wsparcia finansowego oraz wszystkich niezbędnych dokumentów 
potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej.  

22. Do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego uczestnik projektu musi załączyć 
następujące dokumenty:  
• potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej, lub zaświadczenie  

o odbyciu w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających przystąpienie do projektu 
szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, 

• kopię dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
• kopię nadania numeru REGON, 
• kopię dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy, 
• kopię dokumentu nadania numeru NIP, 
• zaktualizowanego biznesplanu na okres 2 lat działalności firmy, jeżeli w wyniku 

oceny uległ on modyfikacji, 
• oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 

kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku (załącznik nr 8). 
W przypadku otrzymania pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat 
poprzedzających dzień złożenia wniosku należy załączyć kopie zaświadczeń 
wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej, 

• harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta środkami na 
rozwój przedsiębiorczości (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram 
wydatków) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia 
wydatków objętych wnioskiem.  

23. KOW dokonuje oceny poprawności wniosku o udzielenie wsparcia oraz załączonych 
dokumentów. 
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24. Beneficjent przyznaje uczestnikom projektu, którzy złożyli poprawne wnioski  
o udzielenie wsparcia oraz wymagane dokumenty, środki finansowe na rozwój 
przedsiębiorczości. 

25. Przekazanie środków finansowych na wskazane przez uczestników konta następuje po 
podpisaniu umowy o przyznanie wsparcia finansowego i złożeniu odpowiedniego 
zabezpieczenia (patrz § 5). 

26. Wsparcie finansowe może być wypłacane w transzach. Warunkiem przekazania 
kolejnej transzy jest rozliczenie poprzedniej. 

27. Uczestnik projektu, który po zakończeniu wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz 
opracowaniu biznesplanu nie otrzymał dotacji na rozwój przedsiębiorczości ma 
możliwość ponownego wzięcia udziału w projekcie realizowanym w ramach 
Poddziałania 10.4.1 RPO WŚ, o ile nie zarejestrował on działalności gospodarczej lub 
nie dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 

28. Szczegółowe prawa i obowiązki zarówno uczestnika jak i realizatora projektu  
w związku z udzieleniem wsparcia finansowego określa umowa o udzielenie wsparcia 
finansowego (załącznik nr 6 ). 

29. Wsparcie finansowe dla uczestnika 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 2015 
r.). Zgodnie z zapisami wskazanych powyżej rozporządzeń pomoc de minimis nie 
może zostać udzielona podmiotowi, który w bieżącym roku podatkowym oraz w 
dwóch poprzedzających go latach podatkowych 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 gospodarczą w sektorze transportu drogowego –
równowartość w złotych 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu 
Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 

30. Każdemu uczestnikowi projektu, któremu zostało udzielone wsparcie finansowe 
realizator projektu wydaje zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze 
wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis.  

31. Zaświadczenie o udzieleniu pomocy publicznej powinno zostać wydane w dniu 
podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego.  

32. Realizator projektu ma obowiązek dyskontowania pomocy publicznej, który wynika  
z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U.  
z 2004 r., Nr 194, poz. 1983, z późn. zm.). Obowiązek dyskontowania pomocy  
w przypadku Poddziałania 10.4.1 dotyczy wyłącznie wsparcia finansowego 
wypłacanego w transzach. 
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33. Niedozwolone jest łączenie wsparcia finansowego w czasie wymaganego okresu 
prowadzenia działalności gospodarczej (zgodnie z warunkami umowy na otrzymanie 
wsparcia finansowego) z finansowaniem działalności gospodarczej z innych 
bezzwrotnych źródeł o charakterze publicznym (np. dotacja z powiatowego urzędu 
pracy), innego projektu z Poddziałania 10.4.1 RPO WŚ).  

34. Jeżeli uczestnik projektu równocześnie ubiega się o przyznanie środków na 
działalność gospodarczą z innych źródeł, to w przypadku przyznania mu wsparcia 
finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej, chcąc je otrzymać 
zobowiązany jest zrezygnować z pozostałych środków z bezzwrotnych źródeł  
o charakterze publicznym. 

35. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zaniechania 
podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów 
(przychodów) (Dz. U. Nr 62, poz. 509) stanowi podstawę do zwolnienia z podatku 
dochodowego uczestników projektu w ramach Poddziałania 10.4.1 RPO WŚ, którzy 
otrzymali środki na rozwój przedsiębiorczości. 

 
§2 

Wydatkowanie środków wsparcia finansowego  
 

1. Wydatki podlegające finansowaniu w ramach otrzymanego wsparcia powinny zostać 
poniesione w okresie 3 miesięcy od podpisania umowy o udzielenie wsparcia 
finansowego. Termin, o którym mowa wyżej może być w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach wydłużony. Powodem mogą być np. opóźnienia w przepływie środków 
na realizację projektu. Zmiana terminu wymaga aneksowania Umowy. 

2. W uzasadnionych przypadkach kwalifikowane mogą być wydatki poniesione przed 
podpisaniem Umowy na otrzymanie wsparcie finansowego przez uczestnika projektu, 
który rozpoczął działalność gospodarczą. 

3. Wydatki są kwalifikowane o ile są zgodne z zaakceptowanym harmonogramem 
rzeczowo-finansowym. 

4. Podatek VAT poniesiony w związku z wydatkowaniem wsparcia jest kwalifikowalny 
zawsze niezależnie od tego czy uczestnik projektu ma możliwość jego odzyskania. 

5. Obowiązek przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej w wyniku zwrotu 
zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą przez uczestnika projektu będącego płatnikiem VAT 
dotyczy zarówno dotacji inwestycyjnej, jak również środków finansowych 
przyznanych w ramach wsparcia pomostowego.  

6. Wsparcie finansowe może być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych  
(w tym m.in. na środki transportu, składniki majątku trwałego, koszty prac 
remontowych i budowlanych), wydatków na środki obrotowe oraz innych wydatków 
(np.: reklama, koncesje) uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności 
gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez wnioskującego. 
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7. Kwota przyznanych środków na uruchomienie działalności gospodarczej nie może być 
przeznaczona na: 
• leasing maszyn, pojazdów i urządzeń, 
• wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 
• wniesienie wkładów do spółek, 
• zakup nieruchomości, 
• opłaty administracyjne i skarbowe, podatki, udziały wnoszone do spółek (bez 

prowadzenia działalności gospodarczej osobiście), zakup akcji, obligacji, 
• wniesienie kaucji. 
• sfinansowanie wydatków, które wcześniej były objęte wsparciem ze środków 

Wspólnoty lub w stosunku do których udzielona została pomoc publiczna (zakaz 
podwójnego finansowania), 

• zapłatę kar i grzywien, w tym również kar umownych wynikających z naruszenia 
zawartych w ramach prowadzonej działalności umów, 

• zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności w sektorze 
transportu towarów, 

• zapłatę składek ubezpieczeniowych. 
 

§ 3 
Rozliczenie wsparcia finansowego 

 
1. Uczestnik, który otrzymał wsparcie finansowe ma obowiązek jego rozliczenia. W tym 

celu przedkłada dokumenty potwierdzające ich poniesienie takie jak: 
• Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów zgodnie z biznesplanem,  

z zastrzeżeniem pkt.2 
• Szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze 

środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów 
technicznych lub jakościowych. 

2. Uczestnik projektu może wystąpić do beneficjenta 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. Beneficjent w ciągu 15 dni od otrzymania wniosku 
uczestnika projektu informuje go pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub 
odrzucenia wnioskowanych zmian.   

3. Możliwe jest dokonywanie zakupu używanego sprzętu w ramach umów kupna-
sprzedaży przy zachowaniu następujących warunków:  
• środek trwały posiada deklarację sprzedawcy określającą jego pochodzenie wraz  

z potwierdzeniem, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został 
zakupiony ze środków pomocowych krajowych i/lub wspólnotowych, 
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• cena sprzętu używanego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa od 
ceny podobnego nowego sprzętu/ obowiązkowa wycena rzeczoznawcy gdy 
wartość zakupu przekracza 3500,00 zł, 

• transakcje nie mogą być zawierane pomiędzy członkami rodziny 
(współmałżonkami, rodzicami, rodzeństwem, dziećmi), a także pomiędzy osobami 
zamieszkałymi pod tym samym adresem, co uczestnik projektu, 

• zapłata za sprzęt została właściwie udokumentowana (zarejestrowana  w Urzędzie 
skarbowym i został odprowadzony podatek od czynności cywilnoprawnej). 

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

5. W przypadku stwierdzenia przez realizatora projektu nieprawidłowości formalnych  
w przedstawionych dokumentach, uczestnik projektu zostaje wezwany pisemnie do 
uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie.  

6. Uczestnik projektu może wystąpić do beneficjenta 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. Beneficjent w ciągu 15 dni od otrzymania wniosku 
uczestnika projektu informuje go pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub 
odrzucenia wnioskowanych zmian. 
 

§ 4 
Wsparcie pomostowe 

 
1. Po rozpoczęciu działalności ze środków dotacji istnieje możliwość uzyskania wsparcia 

pomostowego w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie 
wsparcia pomostowego. Wsparcie pomostowe przyznaje się w oparciu o wniosek 
złożony do realizatora projektu. Wsparcie pomostowe może mieć formę: 

• usług doradczo - szkoleniowych (pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji), 

• pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż 
równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia 
dotacji na pokrycie bieżących opłat bezpośrednio związanych z prowadzeniem 
działalności gosp.  

2. Pomoc doradczo - szkoleniowa w ramach wsparcia pomostowego udzielana jest na 
podstawie Umowy o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych po przyznaniu 
wsparcia finansowego 

3. Wsparcie pomostowe ma zawsze charakter pomocy publicznej ponieważ stanowi 
korzyść ekonomiczną dla przedsiębiorcy.  

4. Wsparcie pomostowe może być udzielone dopiero po podjęciu działalności 
gospodarczej przez uczestnika projektu i może ono zostać przyznane uczestnikowi 
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projektu pod warunkiem przyznania mu środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości. 

5. Wsparcie pomostowe o charakterze finansowym może zostać przyznane [należy 
podać ilość uczestników dla których zostało zaplanowane wsparcie w ramach 
projektu] uczestnikom projektu. 

6. Wsparcie pomostowe ma na celu pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, 
bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, może być 
przeznaczone wyłącznie na: 

• zapłatę danin publicznoprawnych, 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, 
• koszty usług pocztowych, 
• koszty usług księgowych, 
• koszty związane z ubezpieczeniem osób i / lub mienia związane bezpośrednio 

z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
• koszty usług prawnych, 
• koszty usług leasingowych, 
• koszty działań informacyjno – promocyjnych, 
• koszty materiałów biurowych, 
• koszty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego. 

7. Środki wsparcia pomostowego nie mogą być przeznaczone 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 beneficjenta pomocy 
przepisów obowiązującego prawa, 

• zapłatę kar umownych wynikłych z naruszenia przez beneficjenta pomocy 
umów zawartych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

8. Wsparcie pomostowe może być wypłacane przez okres od 6 do 12 miesięcy od daty 
zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.  

9. Wydatki związane ze wsparciem pomostowym, poniesione  od momentu założenia 
działalności gospodarczej, w tym wydatki poniesione do dnia podpisania umowy  
o przyznanie wsparcia finansowego oraz umowy o przyznanie wsparcia pomostowego 
na rzecz uczestnika projektu są kwalifikowalne. 
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10. Wsparcie pomostowe przyznaje się w oparciu o wniosek uczestnika projektu 
(załącznik nr 4) złożony u Beneficjenta.  

11. Dokumenty wymienione w §1 pkt. 9 niniejszego regulaminu stanowią jednocześnie 
załączniki do wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego. 

12. 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. 

13. Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego może zostać złożony wraz z wnioskiem  
o udzielenie wsparcia finansowego bądź w terminie późniejszym, jednak nie później 
niż [data określona przez Beneficjenta]. 

14. Oceny wniosku dokonuje beneficjent z zachowaniem zasady bezstronności. 
15. Umowa o przyznanie  finansowego wsparcia pomostowego określa szczegółowo 

prawa i obowiązki zarówno uczestnika (załącznik nr 7) i realizatora projektu  
w związku z przyznaniem pomostowego wsparcia finansowego. 

16. Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane jest z góry, na każdy pełny miesiąc okresu 
na jaki je przyznano, w jednakowej wysokości. Miesięczna wysokość wsparcia nie 
może przekroczyć  [należy podać wartość miesięcznego wsparcia]zł. 

17. W celu rozliczenia wsparcia pomostowego uczestnik projektu przedstawia 
realizatorowi projektu zestawienie poniesionych wydatków. 

18. Zobowiązanie, którego dotyczy wydatek powinno dotyczyć miesiąca, za który 
przysługuje rozliczana transza wsparcia pomostowego. 

19. Zestawienie wydatków, o którym mowa w pkt.17 należy złożyć w terminie 30 dni po 
upływie miesiąca, za który przysługiwała dana transza wsparcia pomostowego. 

20. Rozliczenie wszystkich wydatków wsparcia pomostowego powinno nastąpić  
w terminie 30 dni po upływie miesiąca, za który przysługiwała ostatnia transza 
wsparcia pomostowego. 

21. W przypadku stwierdzenia przez realizatora projektu nieprawidłowości  
wydatkowania środków realizator projektu wzywa uczestnika projektu do złożenia 
wyjaśnienia i ewentualnego uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. 

22. Pomostowe wsparcie finansowe dla uczestnika 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 2015 
r.). 

23. Realizator projektu wydaje każdemu uczestnikowi, który otrzymał wsparcie 
pomostowe zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem 
określonym w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. 
w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis . 
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§ 5 
Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy o udzielenie wsparcia  

finansowego oraz pomostowego 
 

1. Każdy uczestnik, któremu przyznano wsparcie finansowe i pomostowe zobowiązany 
jest do złożenia zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy o udzielenie 
wsparcia finansowego oraz umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. 

2. Formami zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umów o udzielenie wsparcia 
finansowego i pomostowego, mogą być: 
• poręczenie według prawa cywilnego, 
• weksel własny, 
• gwarancja bankowa, 
• weksel z poręczeniem wekslowym (aval), 
• zastaw na prawach lub rzeczach, 
• akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. 

Wniesienie zabezpieczenia wymaga również załączenia: 
• 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 
• oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeżeli wnioskodawca nie 

pozostaje w związku małżeńskim). 
3. Forma zabezpieczenia wsparcia finansowego i pomostowego określana jest  

w Umowie o udzielenie wsparcia finansowego.  
4. Zwrot zabezpieczenia następuje na pisemny wniosek uczestnika po całkowitym 

rozliczeniu przez niego otrzymanego wsparcia finansowego i pomostowego oraz po 
spełnieniu wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy 
od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych. 

 
§ 6 

Kontrola i monitoring udzielonego wsparcia finansowego  
 

1. Beneficjent kontroluje prawidłowość wykonania umowy w okresie 12 miesięcy od 
dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych z uczestnikiem projektu. 
Tym samym beneficjent weryfikuje przede wszystkim: 

• fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu; 
• wykorzystanie przez niego zakupionych towarów lub usług zgodnie z charakterem 

prowadzonej działalności, w tym z zatwierdzonym biznesplanem (Beneficjent nie 
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weryfikuje poszczególnych dokumentów księgowych potwierdzających zakup przez 
uczestnika projektu towarów lub usług). 

W szczególności uczestnik powinien 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 gospodarczej (np. 
materiały zużywane w celu świadczenia usług) lub w celu dalszej sprzedaży, uczestnik 
powinien wykazać przychód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów lub  
w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów. 
2. Realizator zobowiązany jest do przeprowadzenia wizyt u minimum 50% uczestników, 

którzy otrzymali wsparcie finansowe, na miejscu prowadzenia działalności pod kątem: 
• zgodności wydatkowania pieniędzy z przyjętymi założeniami, 
• zgodności prac z przedstawionym harmonogramem, 
• stanu zatrudnienia w stosunku do planowanego, 

3. Działania monitorujące mogą być również realizowane telefonicznie. 
4. Po odbyciu inspekcji lub przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej w ramach 

prowadzonego monitoringu sporządzany jest stosowny protokół, udostępniany do 
wiadomości przedsiębiorcy. 

5. Uczestnik 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. 

 
Załączniki: 
 
 

1. Wzór Biznesplanu na okres dwóch lat działalności firmy. 
2. Wzór karty oceny Biznesplanu. 
3. Wzór wniosku o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości. 
4. Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego. 
5. Wzór umowy o przyznanie wsparcia finansowego. 
6. Wzór umowy o przyznanie wsparcia pomostowego. 
7. Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych po otrzymaniu wsparcia 

finansowego. 
8. Wzór oświadczenia o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 

kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 

 

Wzór 

 

BIZNES PLAN 

pod nazwą ...................................................................................................... 

Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w 

ramach projektu  pod nazwą 

.................................................................................................................................

............................................12, realizowanego przez 

.....................................................................................................13, 

współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i budżetu  

państwa w ramach Poddziałania 10.4.1 

 

 

 

Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy 

Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy 

Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez 
zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych 

                                                
12Należy podać nazwę Projektu. 
13Należy podać pełną nazwę Beneficjenta realizującego projekt, w ramach którego przyznawane są środki na rozwój przedsiębiorczości 
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DANE WNIOSKODAWCY 

1.1 PODSTAWOWE DANE 

 
Nazwisko i imiona  

PESEL, miejsce urodzenia  

NIP  

Adres zamieszkania  

Telefon  

E-mail  

1.2 DODSTAWOWE  INFORMACJE 

 
W tym miejscu należy opisać zdobyte wykształcenie, ewentualne odbyte kursy szkoleniowe i doskonalące, 
dotychczasowe doświadczenie zawodowe i wszelkie dodatkowe posiadane umiejętności oraz, jeśli to możliwe, 
wskazać i ocenić ich wagę i znaczenie w stosunku do zaproponowanego w niniejszym biznes planie 
przedsięwzięcia. 

Wykształcenie  

Kursy i szkolenia  

Doświadczenie zawodowe  

Dodatkowe umiejętności  

Stan przygotowań do 
podjęcia działalności 
gospodarczej 

 

2. SKRÓCONY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 

2.1 RODZAJ PROPONOWANEJ DZIAŁALNOŚCI 

 
Należy zaznaczyć tylko jeden, przeważający typ działalności prowadzonej w ramach proponowanego 
przedsięwzięcia. 

 
 

   
 

 
HANDLOWA 

 

USŁUGOWA PRODUKCYJNA  
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2.2 SKRÓCONE DANE DOTYCZĄCE PROPONOWANEJ INICJATYWY 

 
Przedmiot inicjatywy (maksymalnie 200 znaków) 

 

Przedmiot i zakres planowanej działalności (według PKD lub EKD wraz z opisem) 

 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Powiat Gmina Obszar wiejski/miejski 

   

Czy wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą? Jeśli tak, to kiedy i jaką, i czy korzystał z pomocy 
publicznej? 

 

Całkowity koszt przedsięwzięcia 

Kwota netto VAT Kwota brutto 

   

Wnioskowana kwota dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

 

Źródła finansowania  poza dotacją 

 

3. PROJEKT PRZEDSIĘWZIĘCIA 

3.1 PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU 

 Należy jak najdokładniej opisać działalność będącą przedmiotem inicjatywy, przyczyny, które skłoniły 
wnioskodawcę do takiego a nie innego wyboru oraz aspekty najlepiej charakteryzujące dany rynek.  

Poniższy opis powinien zawierać również określenie wielkości niezbędnych środków na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej i plan ich wykorzystania, koncepcję prowadzenia i rozwoju firmy oraz przewidywane w związku    
z tym efekty. 

 

[Miejsce na opis] 
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3.2 OFERTA 

 
Proszę opisać produkty/usługi/towary jakie będą 
oferowane 

 

Proszę podać w jaki sposób oferta różni się od oferty 
konkurencji 

 

Jeśli przedsięwzięcie  wiąże się z zaoferowaniem 
nowego produktu/usługi, proszę wskazać jego zalety 
różnicujące go od innych istniejących produktów/ 
usług 

 

Obszar geograficzny działalności  

Jakie są oczekiwania i potrzeby klientów? W jakim 
stopniu proponowana oferta odpowiada na te 
oczekiwania? 

 

Czy popyt na produkt/usługę będzie ulegał sezonowym 
zmianom? Jeśli  tak, jak będą minimalizowane skutki 
tej sezonowości? 

 

Proszę opisać w jaki sposób będzie odbywała się 
sprzedaż 

 

W jaki sposób klienci będą informowani o ofercie? 
Proszę opisać formę promocji/reklamy 

 

3.3 Rynek  

Proszę wskazać kim są potencjalni nabywcy produktów lub usług. 

[Miejsce na opis] 

 

3.4 KONKURENCJA 

 Konkurenci Charakterystyka i silne strony konkurencyjnej 
oferty  

Powód dla którego uznawani są 
za silną lub słabą konkurencję 
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3.5 CENA 

Produkt/usługa Jednostka miary Cena jednostkowa sprzedaży 
netto 

Średnia cena jednostkowa 
sprzedaży netto 

konkurencji 

    

    

    

 
Należy podać kryterium wykorzystane w celu ustalenia ceny sprzedaży własnych produktów/usług. 

Proszę pamiętać, że jest to cena dla pełnych pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności więc jeśli 
planowane są w tym okresie jakiekolwiek zmiany cen, powinno podać się wartość uśrednioną, w poniższym 
opisie zaznaczając, jak w skali roku zmieniała się będzie dana wartość. 

 

[Miejsce na opis] 

3.6 SPRZEDAŻ I PRZYCHÓD 

 Produkt/usługa Jednostka miary Cena jednostkowa 
netto (a) 

Pierwsze 12 miesięcy działalności 

Sprzedana ilość (b) Przychód (a * b) 

     

     

     

OGÓŁEM   

 
Należy podać założenia przyjęte na potrzeby opracowania powyższych oszacowań. 

[Miejsce na opis] 

 

 

 

3.7 PROCES PRODUKCJI/DOSTARCZANIA 

 Należy opisać proces produkcji/dostarczania oferowanych produktów/usług, dzieląc go – jeżeli to możliwe – na 
fazy. Należy również wskazać, które aspekty procesu wpływają w największym stopniu na jakość 
produktów/usług. 

[Miejsce na opis] 
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3.8 ZAGROŻENIA I MOŻLIWOŚCI 

Czynniki utrudniające Dlaczego mogą stanowić niebezpieczeństwo 

  

  

Czynniki sprzyjające Dlaczego mogą sprzyjać inicjatywie 

  

  

 

4. PLAN WYDATKÓW 

4.1 UZASADNIENIE WYDATKÓW W PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Przedmiot zakupu Opis techniczny Uzasadnienie konieczności 
dokonania zakupu 

Czy użytkowanie wymaga 
pozwoleń/uprawnień 

    

    

    

    

 
Należy wskazać kryteria, na podstawie których dokonano wyboru urządzeń. 

[Miejsce na opis] 

 

4.2 CHARAKTERYSTYKA  PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Jaka jest dostępność na rynku produktów i usług 
potrzebnych do realizacji zaplanowanej działalności 
gospodarczej? 

 

Jak wygląda proces techniczny związany z realizacją 
przedsięwzięcia (czy wymaga stosowania specjalnej 
technologii, szczegółowych procedur, dodatkowych 
pozwoleń lub koncesji, etc.)? 
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4.3 ZESTAWIENIE WYDATKÓW W PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Przedmiot zakupu Ilość Termin zakupu Cena jednostkowa Wartość 

     

     

     

     

     

RAZEM  

 

4.4 ZASOBY LUDZKIE 

Jeśli planowane jest zatrudnienie osób w wyniku 
realizacji projektu, proszę opisać wszystkie 
nowopowstałe stanowiska pracy oraz formę 
zatrudnienia 

 

Jeśli wymaga tego projekt, to w jaki sposób 
wnioskodawca planuje zapewnić odpowiednie zasoby 
ludzkie, jeśli nie przewiduje tworzenia nowych miejsc 
pracy w ramach przedsięwzięcia? 

 

W przypadku zatrudnienia nowych osób, proszę opisać 
jak będzie przebiegał proces ich rekrutacji 

 

4.5 LOKALIZACJA I ZAPLECZE TECHNICZNE 

Czy proponowany rodzaj działalności charakteryzuje 
się konkretnymi wymaganiami dotyczącymi miejsca 
jej prowadzenia? Jeśli tak proszę opisać sposób 
spełnienia tych wymagań. 

 

Czy wnioskodawca dysponuje już odpowiednim 
lokalem na potrzeby prowadzenia działalności? Jeśli 
tak, proszę opisać wyposażenie i infrastrukturę tych 
pomieszczeń. 

 

W przypadku prac budowlanych i modernizacyjnych: 
czy posiadane jest pozwolenie na budowę? Jeżeli nie 
proszę określić przewidywany termin otrzymania 
pozwolenia. 

 

Proszę określić zasoby techniczne, którymi ewentualne 
dysponuje się na potrzeby przedsięwzięcia (maszyny i 
urządzenia, środki transportu, wartości niematerialne 
i prawne, etc.) i formę władania (własność, użyczenie, 
najem, dzierżawa, leasing). 

Rodzaj 
maszyny/urządzenia/

inne 

Rok 
produkcji 

Szacunkowa 
wartość 
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5. PLAN EKONOMICZNO-FINANSOWY 

5.1 KALKULACJA KOSZTÓW PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI 

Proszę podać wszystkie przewidywane koszty związane z podjęciem działalności gospodarczej, dodatkowo 
podkreślając te z nich, które w części pokryte będą z jednorazowej dotacji inwestycyjnej. 

 
Wyszczególnienie Ilość Cena Wartość 

Opłaty urzędowe związane z uruchomieniem 
działalności 

 

1.    

2.    

N.    

Nakłady związane z lokalem  

1. Zakup lokalu    

2. Adaptacja lokalu (proszę wymienić zakres 
prac) 

   

N.    

Nakłady związane z zakupem maszyn i 
urządzeń 

 

1.    

2.    

N.    

Nakłady związane z zakupem surowców, 
towarów, materiałów 

 

1.    

2.    

N.    

Inne koszty  

1.    

2.    

N.    

Ogółem koszty rozpoczęcia działalności  
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5.2 ŹRÓDŁA POKRYCIA WYDATKÓW 

Źródło pozyskania środków Wartość pozyskanych środków 

PLN % 

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej        
w ramach RPO WŚ 

  

Wkład własny ogółem, w tym:   

Kredyt/pożyczka   

Środki własne   

Inne środki (jakie?)   

Wartość pozyskanych środków ogółem   

 

5.3 PROGNOZA EKONOMICZNA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 

(nie obejmuje kosztów rejestracji przedsiębiorstwa) 

KATEGORIA 
Przez pierwsze 12 m-cy Prognoza na kolejny rok 

miesięcznie x 12 miesięcznie x 12 

A. Przychody  

1. Przychody ze 
sprzedaży 

    

2. Inne przychody 
(jakie?) 

    

RAZEM 
PRZYCHODY 

    

B. Koszty  

1. Koszty zakupu 
towarów/surowców 

    

2. Wynagrodzenia 
pracowników 

    

3. Narzuty na 
wynagrodzenia 

    

4. Amortyzacja środków 
trwałych 

    

5. Czynsz dzierżawy     

6. Koszt transportu     
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7. Koszt opakowań     

8. Energia elektryczna     

9. Woda, c.o., gaz     

10. Zużycie materiałów i 
przedmiotów nietrwałych 

    

11. Usługi obce     

12. Podatek lokalny     

13. Inne podatki     

14. Własne 
ubezpieczenia 

    

15. Inne koszty (jakie?)     

RAZEM KOSZTY     

ZYSK BRUTTO (A-B)     

C. Podatek dochodowy     

WYNIK 
EKONOMICZNY  

(A-B-C) 
    

Podpis Wnioskodawcy 
Imię i nazwisko Data, miejscowość 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości 

 
Wzór 

KARTA OCENY BIZNESPLANU OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ 
O ŚRODKI FINANSOWE W RAMACH PODDZIAŁANIA 10.4.1 

RPO WŚ 

 

INSTYTUCJA PRZYZNAJĄCA ŚRODKI:  

 

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU: 

 

OCENIAJĄCY: 

 

 

Deklaracja bezstronności 

 

Oświadczam, że:  

-   Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związany (-a) z tytułu 
przysposobienia opieki lub kurateli z uczestnikiem projektu, z ich zastępcami prawnymi lub członkami władz 
osób prawnych biorących udział w procedurze konkursowej. 

-     Przed upływem trzech lat do daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem (-am) w stosunku 
pracy lub zlecenia z uczestnikiem projektu oraz nie byłem (-am) członkiem władz osób prawnych biorących 
udział w procedurze konkursowej. 
-   Nie pozostaję z uczestnikiem projektu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. 
 
Data i podpis:.................................................................................... 
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KARTA OCENY BIZNES PLANU  
Uzasadnienie przyznanej punktacji. 

Uwagi/komentarze Kryteria Maksymalny 
wynik 

Przyznana 
liczba 

punktów 
I. UZASADNIENIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  (12)   
1. Przedstawiony opis projektu jest przejrzysty i czytelny 4   
2. Zakres zaproponowanych działań jest zrozumiały i kompletny 4   
3. Projektodawca właściwie uzasadnił zaproponowane działania oraz opisał kierujące nim 
motywy 4   

II. DOŚWIADCZENIE (8)   
1. Projektodawca posiada umiejętności wymagane do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia 4   
2. Projektodawca właściwie ocenił znaczenie doświadczenia dla prawidłowej realizacji projektu 4   
III. ANALIZA RYNKOWA (24)   
1. Projektodawca właściwie scharakteryzował segment rynku, na którym zamierza działać 4   
2. Projektodawca właściwe określił grupy klientów, które zamierza pozyskać w wyniku realizacji 
przedsięwzięcia 4   

3. Projektodawca przekonująco określił ceny w swojej ofercie oraz wielkość planowanej 
sprzedaży 4   

4. Projektodawca wykazał zdolność do właściwej analizy konkurencji 4   
5. Projektodawca wykazał zdolność identyfikacji czynników niekorzystnych i sprzyjających 
inicjatywie, spójnie z planowaną analizą rynku 8   

IV. PLAN WYDATKÓW (28)   
1. Zakres rzeczowy wydatków znajduje właściwe uzasadnienie w kontekście celów realizowanego 
przedsięwzięcia 12   

2. Projektodawca właściwie wybrał katalog zakupów planowanych w ramach dotacji 8   
3. Plan wydatków jest spójny i kompletny 4   
4. Możliwe jest zwiększenie zatrudnienia w wyniku realizacji projektu 4   
V. EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA (12)   
1. Przewidywane wydatki są adekwatne i zgodne z zaproponowanymi działaniami i produktami 8   
2. Projektodawca jest w stanie zapewnić współfinansowanie inwestycji oraz kosztów 
prowadzenia działalności nie objętych wsparciem 4   

VI. TRWAŁOŚĆ EKONOMICZNO-FINANSOWA (16)   
1. Projekt wykazuje zdolność do zapewnienia wnioskodawcy odpowiedniego zysku i 
samofinansowania się w przyszłości14 16   

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW 100   

                                                
14 Ocenie podlegają również zasoby techniczne, jakimi dysponuje uczestnik projektu przed rozpoczęciem realizacji projektu. 
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Weryfikacja budżetu: 

a) kwestionowane pozycje wydatków jako nieuzasadnione charakterem i celami projektu 

b) kwestionowane wysokości wydatków wraz z uzasadnieniem 

 

Proponowana kwota środków na rozwój przedsiębiorczości: …………………………………………….. 

(słownie:................................................................................................................................................................) 

Uzasadnienie oceny:  (minimum 12 zdań) 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

............................................................... 

Imię i nazwisko oceniającego: 

Podpis: 

Data: 

Ocena biznesplanów dokonywana jest przez Komisję Oceny Wniosków powoływanej przez 
beneficjenta realizującego projekt, w skład której wchodzi minimum trzech członków. 

Dwóch wybranych losowych członków KOW dokonuje szczegółowej oceny biznesplanów na 
podstawie merytoryczno – technicznych kryteriów wyboru opisanych w niniejszej karcie. 

Ocena każdego oceniającego musi być liczbą całkowitą, nie może być ułamkiem np. 1,5; 2,75. 

 Końcowa ocena punktowa biznesplanu stanowi średnią arytmetyczną ocen dokonanych przez 
dwóch członków Komisji.  

Minimalna liczba punktów kwalifikująca biznesplan do dofinansowania wynosi 60. 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 

Wzór 

                                                                                                                                                                      
 

WNIOSEK NR … O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH  NA ROZWÓJ 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

 
w ramach 

 

Osi priorytetowej 10 – Otwarty rynek pracy 
Działanie 10.4.1 - Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy 

Poddziałania 10.4.1  - Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów 
zwrotnych i bezzwrotnych 

 

 

w ramach 

 

Projektu: „.................................................................................” 

 
 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Realizowanego przez …………………………………………………..(Nazwa Beneficjenta) 

na podstawie umowy nr ……………………..(nr umowy  o dofinansowanie projektu z IP) 

 

        Data i miejsce złożenia wniosku: 

........................................................  

Dane Wnioskodawcy: 
Nazwa, adres, nr telefonu, fax 

......................................................................................... 
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Data i podpis osoby przyjmującej 
wniosek: 

 

.............................. 

Wnoszę o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które będą 
przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z uruchomieniem nowej działalności 
gospodarczej. 

 
Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 15: …............................... PLN (słownie 

złotych…………………………………………………………………………………………………) 

 
Do niniejszego Wniosku załącza się następujące dokumenty: 
1. kopia dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej16, 
2. kopia nadania numeru REGON, 
3. kopia dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy. 
4. zaktualizowanego biznesplanu na okres 2 lat działalności firmy, jeżeli w wyniku oceny uległ on 

modyfikacji17, 
5. zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień 

złożenia wniosku, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej, 

6. harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta środkami na rozwój 
przedsiębiorczości (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz  harmonogram wydatków). 

 
 
 
              Podpis Wnioskodawcy 

lub osoby uprawnionej do jego 
reprezentowania 

 

.................................................................... 

                                                
15 Maksymalna wartość dofinansowania określona zostanie przez Beneficjenta, jednak nie może ona przekroczyć na osobę 6-
krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia. 
16 Odpowiednio  wpis  do  Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, wydany nie wcześniej niż 1 
miesiąc przed dniem złożenia Wniosku 
17 Biznes  plan winien być sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu przyznawania środków 
finansowych na rozwój przedsiębiorczości 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 

Wzór 

                                                                                                                                                                 
WNIOSEK NR … O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO 

 
w ramach 

Osi priorytetowej 10 – Otwarty rynek pracy 
Działanie 10.4.1 - Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy 

Poddziałania 10.4.1  - Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów 
zwrotnych i bezzwrotnych 

 

w ramach 

 

Projektu: „.................................................................................”  
 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Realizowanego przez …………………………………………………..(Nazwa Beneficjenta) 

na podstawie umowy nr ……………………..(nr umowy  o dofinansowanie projektu z IP) 

 

        Data i miejsce złożenia wniosku: 

............................................................. 

 

Dane Wnioskodawcy: 
Nazwa, adres, nr telefonu, fax 

......................................................................................... 
      

Data i podpis osoby przyjmującej wniosek: 

 

............................. 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 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 2015 r.) wnoszę o przyznanie wsparcia 
pomostowego na sfinansowanie wydatków związanych z …………………, na łączną kwotę w 
wysokości …… PLN (słownie: ……..), w formie comiesięcznej pomocy w wysokości ……….PLN 
(słownie: ……………..) wypłacanej w okresie od dnia ……………… do dnia…………………… 

Okres określony powyżej nie przekracza łącznie okresu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy  
o przyznanie wsparcia pomostowego. 

Uzasadnienie wniosku 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

 

 

 
Dokumenty załączone do wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 
stanowią jednocześnie załączniki do wniosku  o przyznanie wsparcia pomostowego.  

 

 

Podpis Wnioskodawcy 

 

…………………………. 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 

Wzór 

 

UMOWA NR … 

O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO 

w ramach 

Osi priorytetowej 10 – Otwarty rynek pracy 
Działanie 10.4.1 - Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy 

Poddziałania 10.4.1  - Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów 
zwrotnych i bezzwrotnych 

 

Projektu: „………………………………………………………………………………….” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

realizowanego przez ……………………………………………………(Nazwa Beneficjenta) na 

podstawie umowy nr …………………………(nr umowy o dofinansowanie projektu z IP) 

zawarta w dniu ………………………………… 

pomiędzy ………………………………… ……………………………(Nazwa Beneficjenta) 

a 

…………………………………………………………………(pełne dane Uczestnika Projektu) 

Strony uzgodniły, co następuje: 

§ 1 – Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przyznanie przez Beneficjenta środków finansowych na 

rozwój przedsiębiorczości, zwanych dalej „wsparciem finansowym”. 

2. Wsparcie finansowe polega na przyznaniu uczestnikowi projektu środków finansowych 

ułatwiających sfinansowanie pierwszych wydatków związanych z rozpoczęciem prowadzenia 
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działalności gospodarczej, zgodnie z wnioskiem o przyznanie środków na rozwój 

przedsiębiorczości nr …..…, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

3. Wsparcie finansowe udzielane jest w oparciu o zasadę de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 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 2015 r.). 

4. Uczestnik projektu zobowiązuje się do wydatkowania otrzymanego wsparcia finansowego 

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia będącego przedmiotem 

Wniosku o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości nr …, stanowiącym załącznik do 

niniejszej umowy. 

5. Uczestnik projektu zobowiązuje się prowadzić działalność gospodarczą (pozostawania w rejestrze 

Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym), na której rozwój 

otrzymał wsparcie finansowe przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o 

przyznanie środków finansowych z uczestnikiem projektu. 
6. Uczestnik projektu ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wobec osób 

trzecich w związku z realizowaną inwestycją. 

§ 2 – Przekazanie wsparcia finansowego 

1. Kwota wsparcia finansowego wynosi …….........PLN (słownie…………………PLN). 

2. Beneficjent przekaże środki finansowe na rachunek bankowy uczestnika projektu 

nr………………………………………………………………………………………….……prowa

dzony w banku……………………………………………………………………………………… 

w terminie 14 dni od podpisania niniejszej umowy (po wniesieniu zabezpieczenia). 

3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest przechowywać dokumentację związaną  

z otrzymanym wsparciem finansowym przez okres 10 lat, licząc od dnia podpisania niniejszej 

umowy, ale nie krócej niż do 31 grudnia 20…. roku. 

§ 3 – Zabezpieczenie umowy 

1. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy stanowi: (wybrać właściwe) 

1) poręczenie według prawa cywilnego, 
2) weksel własny, 
3) gwarancja bankowa, 
4) weksel z poręczeniem wekslowym (aval), 
5) zastaw lub hipoteka, 

6) akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. 

Koszty poniesienia zabezpieczenia ponosi uczestnik projektu 

2. W przypadku, gdy uczestnikowi projektu przyznane zostanie wsparcie pomostowe to 

zabezpieczenie umowy określone w ust.1 obejmować będzie również zabezpieczenie prawidłowej 
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realizacji umowy o przyznanie wsparcia pomostowego. Wartość przyjętego zabezpieczenia będzie 

obejmowała należności Beneficjenta wynikające z niniejszej umowy oraz zawartej z uczestnikiem 

projektu umowy o przyznanie wsparcia pomostowego.  

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 ustanawia się do czasu zaakceptowania rozliczenia 

projektu Beneficjenta przez Instytucję pośredniczącą II stopnia. 

§ 4 – Okres wydatkowania wsparcia finansowego 

1. Okres realizacji wydatkowania środków ustala się następująco: 

1) Rozpoczęcie realizacji ……………………………………………..r. 

2) Zakończenie realizacji…………………………………..…………..r. 

2. Uczestnik projektu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Beneficjenta o wszelkich 

okolicznościach mogących zakłócić lub opóźnić realizację przedsięwzięcia. 

3. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia określony w ust. 1 pkt. 2 może zostać przedłużony 

na uzasadniony wniosek Uczestnika projektu, złożony co najmniej 14 dni przed terminem 

określonym w ust. 1 pkt 2. 

§ 5 – Wydatkowanie wsparcia finansowego 

1. Uczestnik projektu zobowiązuje się realizować przedsięwzięcie w zakresie objętym wnioskiem  

o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 

finansowym, 

2. W terminie 30 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia, określonym w § 3 ust. 1 pkt 2 uczestnik 

projektu przedstawi Beneficjentowi dokumenty potwierdzające poniesienie, wydatków takie jak: 

• Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów zgodnie z biznesplanem, z zastrzeżeniem pkt.3 

• Szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na 

rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub 

jakościowych. 

3. Uczestnik projektu może wystąpić do beneficjenta 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. Beneficjent w ciągu 15 

dni od otrzymania wniosku uczestnika projektu informuje go pisemnie o decyzji dotyczącej 

zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian. 

§ 6 – Obowiązki kontrolne 

1. Uczestnik projektu jest zobowiązany poddać się kontroli uprawnionych organów w zakresie 

prawidłowości wydatkowania środków wsparcia finansowego. 

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

umowy o przyznanie środków finansowych z uczestnikiem projektu, weryfikując przede wszystkim: 

• fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu; 
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• wykorzystanie przez niego zakupionych towarów lub usług zgodnie z charakterem 

prowadzonej działalności, w tym z zatwierdzonym biznesplanem (Beneficjent nie weryfikuje 

poszczególnych dokumentów księgowych potwierdzających zakup przez uczestnika projektu 

towarów lub usług). 

W szczególności uczestnik powinien 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 gospodarczej (np. materiały zużywane w celu świadczenia usług) lub w celu 

dalszej sprzedaży, uczestnik powinien wykazać przychód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży 

towarów lub w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów. 

§ 7 – Zwrot wsparcia finansowego 

1. Zwrot przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania  

w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania beneficjenta lub właściwego organu kontrolnego 

następuje, jeżeli: 

• otrzymane środki zostaną wykorzystane niezgodnie z biznesplanem, w szczególności  

w sytuacji gdy zakupiono towary lub usługi nie ujęte w zestawieniu towarów lub usług 

przewidzianych do zakupienia, z zastrzeżeniem pkt. 3 § 5), 

• uczestnik projektu będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 

miesięcy, przy czym do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy  

w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, 

• zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy 

prowadzenia działalności gospodarczej, 

• złoży niezgodne z prawdą oświadczenia na etapie ubiegania się o środki na rozwój 

przedsiębiorczości, 

• naruszy inne istotne warunki umowy. 

2. W przypadku gdy uczestnik projektu nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym 

mowa w ust. 1 i 2, Beneficjent podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych 

środków. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego 

wsparcia finansowego obciążają uczestnika projektu 

§ 8 – Obowiązki informacyjne 

1. Uczestnik projektu może poinformować opinie publiczną, że jego firma powstała przy 

współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Beneficjent udostępnia uczestnikom Projektu obowiązujące logotypy do oznaczenia projektu. 

§ 9 – Zmiana umowy 
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Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 10 – Rozwiązanie umowy 

1. Postanowienia niniejszej umowy podlegają przepisom prawa polskiego. 

2. Wszelkie spory pomiędzy Beneficjentem a uczestnikiem projektu związane z realizacją niniejszej 

umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.  

3. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny 

właściwy dla miejsca zamieszkania uczestnika projektu. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Beneficjenta  

i jednym dla uczestnika projektu. 

5. Obowiązki i prawa wynikające z umowy oraz związane z nią płatności nie mogą być  

w żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej. 

§ 11 – Korespondencja 

Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy będzie prowadzona w formie 

pisemnej oraz będzie się powoływała na numer niniejszej umowy. 

……………………., …………. 

(miejscowość, data) 
 
 
Beneficjent         Uczestnik projektu 
 
 
 
………………………….       ……………………… 
………………………….                  ……………………. 
       (podpis)           (podpis) 

 

 

 

 

Załączniki: 
1. Wzór Harmonogramu rzeczowo finansowego. 
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Załącznik nr 1 do Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego 

Wzór Harmonogramu rzeczowo – finansowego 
Przedmiot 

zakupu 
Opis techniczny Termin zakupu Cena 

jednostkowa 

(netto/brutto) 

Ilość Wartość 

      

      

      

      

      

RAZEM  

 



66 
 

Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 

Wzór 

UMOWA NR … 

O PRZYZNANIE WSPRACIA POMOSTOWEGO 

w ramach 

Osi priorytetowej 10 – Otwarty rynek pracy 
Działanie 10.4.1 - Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy 

Poddziałania 10.4.1  - Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów 
zwrotnych i bezzwrotnych 

 

w ramach 

Projektu: „………………………………………………………………………………….” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

realizowanego przez ……………………………………………………(Nazwa Beneficjenta) na 

podstawie umowy nr …………………………(nr umowy o dofinansowanie projektu z IP) 

zawarta w dniu ………………………………… 

pomiędzy ………………………………… ……………………………(Nazwa Beneficjenta) 

a 

………………………………………………………………(pełne dane Uczestnika Projektu) 

Strony ustaliły, co następuje: 

§ 1 - Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Beneficjenta wsparcia pomostowego, 

przeznaczonego na wspomaganie uczestnika projektu w pierwszych miesiącach działalności 

gospodarczej, zgodnie z wnioskiem uczestnika projektu, stanowiącym załącznik do niniejszej 

umowy. 

2. Pomoc będąca przedmiotem niniejszej umowy udzielana jest w oparciu o zasadę de minimis, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy 



67 
 

de minimis i pomocy publicznej  w ramach programów operacyjnych finansowanych z 

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

§ 2 – Okres udzielania wsparcia pomostowego 

 

1. Wsparcie pomostowe udzielane jest przez okres pierwszych ……………………miesięcy18 od 

dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, tj. od dnia ……………. do 

dnia……………….. 

§ 3 – Finansowanie wsparcia pomostowego 

 

1. Kwota środków na wsparcie pomostowe wynosi ……..……………………………………… PLN 

(słownie ……………………………………………………………………………. PLN). 

2. Beneficjent wypłaci Uczestnikowi projektu środki, o których mowa w ust. 1 w miesięcznych 

ratach w wysokości …………………. PLN (słownie…………………………………..PLN). 

3. Beneficjent przekazywać będzie środki finansowe na rachunek bankowy uczestnika  

projektu nr…………………………………………………………………………………………. 

prowadzony w banku ..............…………………………......... w terminie 14 dni od podpisania 

niniejszej umowy i po wniesieniu zabezpieczenia przez uczestnika projektu. 

4. Uczestnik projektu zobowiązany jest przechowywać dokumentację związaną z otrzymanym 

wsparciem finansowym przez okres 10 lat, licząc od dnia podpisania niniejszej umowy, ale nie 

krócej niż do 31 grudnia 20…. roku. 

§ 4 – Zabezpieczenie umowy 

1. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy stanowić będzie zabezpieczenie przyjęte w umowie 

na otrzymanie wsparcia finansowego nr ……………….. z dnia ……………….., na zasadach 

określonych w § 3 Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 ustanawia się do czasu zaakceptowania rozliczenia 

projektu Beneficjenta przez Instytucje Pośrednicząca. 

§ 5 – Postanowienia szczegółowe dotyczące wypłaty wsparcia pomostowego 

 

1. Uczestnik projektu zobowiązuje się wydatkować wsparcie pomostowe zgodnie  

z wnioskiem o przyznanie wsparcia pomostowego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 

2. Warunkiem wypłaty każdej kolejnej rat miesięcznej wsparcia pomostowego jest rozliczenie przez 

Uczestnika projektu uprzednio otrzymanej raty wsparcia pomostowego. 

                                                
18 w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego 
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3. W przypadku likwidacji lub zawieszenia przez Uczestnika projektu działalności gospodarczej  

w czasie korzystania z pomocy objętej niniejszą umową, Uczestnik projektu ma obowiązek 

poinformować Beneficjenta o tym fakcie, w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia tego faktu. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 uczestnik projektu zobowiązany jest do zwrotu całości 

otrzymanego do dnia zawieszenia/likwidacji wsparcia pomostowego. 

5. W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazywaniu płatności przekraczających 14 dni, 

Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Uczestnika projektu, w formie 

pisemnej, o przyczynach opóźnień. 

§ 6 – Zmiana umowy 

Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 7 – Obowiązki kontrolne 

Uczestnik projektu jest zobowiązany poddać się kontroli uprawnionych organów w zakresie 

prawidłowości wydatkowania środków wsparcia pomostowego. 

§ 8 – Zwrot wsparcia pomostowego 

1. W przypadku nie wywiązania się uczestnika projektu z postanowień niniejszej umowy,  

a w szczególności: 

1) Zaprzestania prowadzenia działalności przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

na przyznanie wsparcia finansowego 

2) Stwierdzenia w trakcie czynności kontrolnych prowadzonych przez uprawnione organy lub w 

trakcie zwykłych czynności monitoringowych, że uczestnik projektu wykorzystał całość lub 

część wsparcia pomostowego niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich 

procedur lub pobrał całość lub części wsparcia pomostowego w sposób nienależny albo w 

nadmiernej wysokości,  

uczestnik projektu zobowiązany jest do zwrotu tych środków odpowiednio w całości lub 

części wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie  

i na rachunek wskazany przez Beneficjenta lub inny podmiot, o którym mowa w ust. 1. 

2. Odsetki od środków finansowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania 

odpowiednich procedur lub pobranej w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości,  

o których mowa w ust. 2, są naliczane od dnia przekazania nieprawidłowo wykorzystanego lub 

pobranego wsparcia finansowego. 

3. W przypadku gdy uczestnik projektu nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym 

mowa w ust. 1 i 2, Beneficjent podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych 

środków. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego 

wsparcia finansowego obciążają uczestnika projektu 
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§ 9 – Zmiana umowy 

Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 10 – Prawo właściwe i właściwość sądów 

6. Postanowienia niniejszej umowy podlegają przepisom prawa polskiego. 

7. Wszelkie spory pomiędzy Beneficjentem a uczestnikiem projektu związane z realizacją niniejszej 

umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.  

8. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny 

właściwy dla miejsca zamieszkania uczestnika projektu. 

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Beneficjenta  

i jednym dl uczestnika projektu. 

10. Obowiązki i prawa wynikające z umowy oraz związane z nią płatności nie mogą być  

w żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej. 

§ 11 – Korespondencja 

Wszelka korespondencja związana z realizacja niniejszej umowy będzie prowadzona w formie 

pisemnej oraz będzie się powoływała na numer niniejszej umowy. 

……………………., …………. 

(miejscowość, data) 

Beneficjent         Uczestnik projektu 

………………………….       ……………………… 

       (podpis)           (podpis) 
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Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 

Wzór 

 

UMOWA NR … 

O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH  
PO OTZRYMANIU WSPARCIA FINSOWEGO 

 

 ramach  

Osi priorytetowej 10 – Otwarty rynek pracy 

Działania 10.4  - Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy 

Poddziałania 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów 

zwrotnych i bezzwrotnych 

 

w ramach 

Projektu: „………………………………………………………………………………….” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

realizowanego przez ……………………………………………………(Nazwa Beneficjenta) na 

podstawie umowy nr …………………………(nr umowy o dofinansowanie projektu z IP ) 

 

zawarta w dniu ………………………………… 

 

pomiędzy ………………………………… ……………………………(Nazwa Beneficjenta) 
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a 

…………………………………………………………………(pełne dane Uczestnika Projektu) 

Strony uzgodniły, co następuje: 

§ 1 – Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta wsparcia w formie usług 

szkoleniowo-doradczych dotyczących zagadnień związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej. 

2. Uczestnik projektu otrzymuje wsparcie szkoleniowo – doradcze na zasadach i warunkach 

określonych w niniejszej umowie. 

§ 2 – Okres udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego 

Wsparcie szkoleniowo – doradcze udzielane jest od dnia ………….……. do dnia …………………. 

§ 3 – Postanowienia szczegółowe 

1. Pomoc będąca przedmiotem niniejszej umowy udzielana jest w oparciu o zasadę de minimis, 

zgodnie z Rozporządzeniem 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. 

2. Wsparcie szkoleniowe obejmuje [należy wskazać ilość godzin wsparcia szkoleniowego]  

i uwzględnia następujące tematy: [należy przedstawić  ujednoliconą tematykę szkolenia, która 

powinna zawierać zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej]. 

3. Zakres wsparcia doradczego ustalany jest przez Beneficjenta na podstawie diagnozy potrzeb 

doradczych uczestnika projektu.  

4. Wsparcie doradcze obejmuje [należy wskazać ilość godzin wsparcia doradczego] Liczba godzin 

usług doradczych świadczona na rzecz uczestnika projektu potwierdzana jest podpisem uczestnika 

projektu, złożonym w dniu korzystania z usługi.  

§ 4 – Zmiany umowy 

Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 5 – Rozwiązanie umowy 

1. Uczestnik projektu może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku nie wywiązywania 

się Beneficjenta z zapisów niniejszej umowy.  

2. Beneficjent może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku kiedy 

uczestnik projektu: 

a) opuści więcej niż 20 % godzin szkoleniowych, 
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b) nie skorzysta z ustalonej liczby godzin doradztwa. 

3. W przypadku rozwiązania umowy z powodów wymienionych w § 5 ust 2, uczestnik projektu 

zobowiązany jest do zwrotu tych środków odpowiednio w całości lub części (według wartości 

wsparcia szkoleniowo-doradczego, wycenionej przez Beneficjenta w oparciu o koszty projektu  

w tym zakresie) wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,  

w terminie i na rachunek wskazany przez Beneficjenta lub inny podmiot, o którym mowa w ust. 1. 

4. W przypadku likwidacji lub zawieszenia przez uczestnika projektu działalności gospodarczej 

podczas korzystania z pomocy objętej Umową, uczestnik ma obowiązek poinformowania 

Beneficjenta o tych okolicznościach w ciągu 7 dni od dnia ich wystąpienia. 

§ 6 – Prawo właściwe i właściwość sądów 

 

1. Postanowienia niniejszej umowy podlegają przepisom prawa polskiego. 

2. Wszelkie spory pomiędzy Beneficjentem a uczestnikiem projektu związane z realizacją niniejszej 

umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.  

3. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny 

właściwy dla miejsca zamieszkania uczestnika projektu. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Beneficjenta  

i jednym dla uczestnika projektu. 

5. Obowiązki i prawa wynikające z umowy nie mogą być w żadnym wypadku przenoszone na rzecz 

osoby trzeciej. 

§ 7 – Korespondencja 

Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy będzie prowadzona w formie 

pisemnej oraz oznaczona numerem niniejszej umowy. 

…………………., …………. 

(miejscowość, data) 

 

 
Beneficjent         Uczestnik projektu 
 
 
………………………….       ……………………… 
………………………….                  .……………………. 
 
       (podpis)           (podpis) 
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Załącznik nr 10 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 

 
Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat 

poprzedzających dzień złożenia wniosku. 
 
 
 
 
 
Oświadczam, iż ......................................................................................... (nazwa Wnioskodawcy), z 
siedzibą w .......................................................................................................... (województwo, 
miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu), w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch 
poprzedzających go lat budżetowych: 
 

a) otrzymałem/a/o pomoc de minimis * 
 
b) nie otrzymałem/a/o pomoc de minimis * 

 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
Pouczenie: 
 
* W przypadku otrzymania pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku 
należy załączyć kopie zaświadczeń wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej oraz wypełnić tabelę. 

 
 
 
 

................................................... 
(data i podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA: 
Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) w przypadku nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji 
o pomocy publicznej, o których mowa w art. 39 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na beneficjenta pomocy karę pieniężną do 
wysokości równowartości 10 000 euro. 
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Informacja o otrzymanej pomocy de minimis 19 

 
 
 
Lp. Organ 

udzielający 
pomocy 

Podstawa 
prawna 
otrzymanej 
pomocy20 

Dzień udzielenia 
pomocy21 
(dzień-miesiąc-
rok) 

Nr programu 
pomocowego, 
decyzji lub 
umowy 

Forma 
pomocy22 

Wartość pomocy 
brutto23 
 
w PLN 

 
w EUR24 

 

       

        

        

        

Razem 
pomoc de 
minimis 

 

  

 
 

............................................. 
(data i podpis) 

                                                
19Należy wypełnić z  uwzględnieniem wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanych w ciągu 
bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych. 
Pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.  
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379/5 z 28.12.2006) oznacza 
pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch 
poprzedzających go lat podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy 
równowartości 200 000 EURO. Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu 
podatków bezpośrednich. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel. 
20 Należy podać pełną podstawę prawną udzielenia pomocy (nazwa aktu prawnego) 
21 Dzień nabycia przez wnioskodawcę prawa do skorzystania z pomocy, a w przypadku gdy udzielenie pomocy 
w formie ulgi podatkowej następuje na podstawie aktu normatywnego – terminy określone w art. 2 pkt.11 lit. a-c 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.   
22 Pomocą jest każde wsparcie udzielone ze środków publicznych w szczególności: dotacje, pożyczki, kredyty, 
gwarancje, poręczenia, ulgi i zwolnienia podatkowe, zaniechanie poboru podatku, odroczenie płatności lub 
rozłożenie na raty płatności podatku, umorzenie zaległości podatkowej oraz inne formy wsparcia, które w 
jakikolwiek sposób uprzywilejowują ich beneficjenta w stosunku do konkurentów. 
23 Należy podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji, obliczony zgodnie z rozporządzeniem 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 i z 2006 r. Nr 183, poz. 1355), wydanym na podstawie 
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
24 Należy podać wartość pomocy w euro ustaloną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.  
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291) - 
równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy 
Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy 


	Wytyczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy  w ramach Poddziałania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Wsp...
	Deklaracja bezstronności
	Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji
	DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
	1.1 PODSTAWOWE DANE
	1.2 DODSTAWOWE  INFORMACJE
	SKRÓCONY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
	2.1 RODZAJ PROPONOWANEJ DZIAŁALNOŚCI
	2.2 SKRÓCONE DANE DOTYCZĄCE PROPONOWANEJ INICJATYWY

	PROJEKT PRZEDSIĘWZIĘCIA
	3.1 PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU
	3.2 OFERTA
	3.3 Rynek
	3.4 KONKURENCJA
	3.5 CENA
	3.6 SPRZEDAŻ I PRZYCHÓD
	3.7 PROCES PRODUKCJI/DOSTARCZANIA
	3.8 ZAGROŻENIA I MOŻLIWOŚCI

	4. PLAN WYDATKÓW
	4.1 UZASADNIENIE WYDATKÓW W PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
	4.2 CHARAKTERYSTYKA  PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
	4.3 ZESTAWIENIE WYDATKÓW W PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
	4.4 ZASOBY LUDZKIE
	4.5 LOKALIZACJA I ZAPLECZE TECHNICZNE

	5. PLAN EKONOMICZNO-FINANSOWY
	5.1 KALKULACJA KOSZTÓW PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI
	5.2 ŹRÓDŁA POKRYCIA WYDATKÓW
	5.3 PROGNOZA EKONOMICZNA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
	Nazwa, adres, nr telefonu, fax

	Data i podpis osoby przyjmującej wniosek:
	Podpis Wnioskodawcy
	Nazwa, adres, nr telefonu, fax

	Data i podpis osoby przyjmującej wniosek:

	Deklaracja bezstronności

