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Łomża, LISTOPAD 2017 

§ 1  

Przepisy ogólne 

1. Projekt pt. „Recepta na zwolnienie” jest realizowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  

w Łomży -  Projektodawcę. 

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

3. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, 

Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, na podstawie 

umowy o dofinansowanie UDA-RPPD.02.04.00-20-0009/17-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem 

Pracy w Białymstoku w dniu 19 maja 2017 roku. 

4. Projekt jest realizowany w terminie: 01.05.2017r. - 30.04.2019r. 

5. Celem projektu jest wsparcie osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed 

przystąpieniem do projektu, przewidzianych  do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem  z pracy z 

przyczyn dotyczących zakładu pracy, w podjęciu nowej aktywności zawodowej poprzez realizację 

kompleksowego programu typu outplacement dla grupy 30 osób (13K i 17M) na obszarze m. Łomża, 

powiatu łomżyńskiego, powiatu grajewskiego, powiatu kolneńskiego, powiatu wysokomazowieckiego 

oraz powiatu zambrowskiego w okresie od 01.05.2017r. do 30.04.2019r.  

6. Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do osób fizycznych zamierzających rozpocząć 

działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność 

gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu), w tym w szczególności: 

 Osoby zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do 

projektu, pozostające bez zatrudnienia, których stosunek pracy wygasł lub został 

rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników  

 Osoby przewidziane do zwolnienia, które otrzymały od pracodawcy 

wypowiedzenie stosunku pracy, stosunku służbowego lub które zostały 

poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia stosunku pracy 

lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionych u 

pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne 
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 Osoby zagrożone zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracowników tj. osób 

zatrudnionych w branżach przechodzących procesy adaptacyjne  

i modernizacyjne, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne 

i modernizacyjne 

z zakładów: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podlaski Oddział 

Regionalny, HAIR DESIGN Adam Rogiński, MANPOWERGROUP Sp. z o.o. Agencja 

Zatrudnienia , MIENIE Administratorzy Nieruchomości Iwona Perkowska , PPH Grot Cezary 

Pieńkowski, Szpital Ogólny im. Witolda Ginela w Grajewie, Spółka Stomatologia - Poznalski 

Spółka Partnerska, Publiczne Gimnazjum Nr 9 im. Rodziny Lutosławskich , Zakład 

gospodarowania odpadami Sp. z o.o. 

Wsparcie nie jest skierowane do osób zamierzających utworzyć spółkę prawa handlowego. 

7. Wsparcie w ramach projektu obejmuje: 

 Indywidualne doradztwo zawodowe, 

 Indywidualne sesje psychologiczne, 

 Szkolenia zawodowe, 

 Szkolenia grupowe z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz 

pisania biznesplanów, 

 Przyznanie środków finansowych na otwarcie działalności gospodarczej (max. 23 000zł), 

 Wsparcie pomostowe w postaci środków finansowych przyznawanych przez okres pierwszych 6 

m-cy funkcjonowania działalności, w celu ułatwienia osiągnięcia płynności finansowej 

(1 400zł/m-c), 

 Przedłużone wsparcie pomostowe w postaci środków finansowych  przyznawanych przez okres 6 

kolejnych miesięcy, poczynając od 7 m-ca funkcjonowania działalności, w celu ułatwienia 

osiągnięcia płynności finansowej (700 zł/m-c). 

8. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja), podstawowe wsparcie pomostowe 

finansowe, przedłużone wsparcie pomostowe finansowe w ramach realizowanego projektu podlegają 

przepisom dotyczącym pomocy publicznej. 

9. Za wsparcie pomostowe finansowe, przedłużone wsparcie pomostowe finansowe i dotacje 

inwestycyjne odpowiada Projektodawca. 
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§ 2  

Definicje 

1. Projektodawca jednostka będąca operatorem wsparcia, składająca wniosek do instytucji 

przyjmującej wnioski o dofinansowanie projektu, za pośrednictwem którego osoby fizyczne 

(Uczestnicy) otrzymują wsparcie. Projektodawcą w projekcie „Recepta na zwolnienie” jest Agencja 

Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży. 

2. Uczestnik - osoba fizyczna zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą w ramach priorytetu 

II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców do zmian. W trakcie realizacji projektu Uczestnik może zmienić swój status z „osoby 

fizycznej zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą" na „osobę fizyczną, która założyła 

działalność gospodarczą w trakcie korzystania ze wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach 

projektu". 

3. Instytucja Pośrednicząca RPO WP (IP) – podmiot publiczny odpowiedzialny za realizację części 

Priorytetów programu operacyjnego na podstawie porozumienia z Instytucją Zarządzającą. W 

województwie podlaskim rolę IP pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, odpowiedzialny za 

wdrażanie Priorytetu II RPO WP.  

4. Komisja Oceny Wniosków - Komisja powoływana przez Projektodawcę w celu oceny 

merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacji) 

oraz finansowego wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego.  

5. Przedsiębiorca - zgodnie z Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807) o 

swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest - osoba fizyczna, osoba 

prawna i jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność 

prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się 

także wspólników spółki cywilnej  w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.  

6. Przedsiębiorstwo - podmiot gospodarczy tj. podmiot dopuszczony przez przepisy prawa do 

prowadzenia działalności gospodarczej (wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej) prowadzonej 

w celach zarobkowych na własny rachunek. 

7. Wkład własny - określona w umowie na otrzymanie wsparcia finansowego i nie podlegająca 

zwrotowi część nakładów ponoszonych przez Uczestnika na realizację projektu. 

8. Dokumenty programowe - dokumenty Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020. 
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9. Regulamin- Regulamin przyznawania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego 

finansowego w ramach projektu „Recepta na zwolnienie” 

10.  Pomoc publiczna - wszelka pomoc przyznana przez państwo członkowskie Unii Europejskiej lub 

przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem 

konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów oraz 

wpływająca tym samym na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. 

Pomoc publiczna udzielana zgodnie z zasadą de minimis w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy 

publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015r., poz.1073). 

§ 3  

Zasięg i cele 

1. Celem wsparcia realizowanego w ramach Działania 2.4 RPO WP jest przygotowanie max. 30 osób 

do samodzielnego działania na rynku pracy spośród osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia 

lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy zamieszkujących na 

obszarze m. Łomża, powiatu łomżyńskiego, powiatu grajewskiego, powiatu kolneńskiego, powiatu 

wysokomazowieckiego oraz powiatu zambrowskiego w okresie do 30.04.2019r.  

2.  Projekt adresowany jest do osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą; 

obejmuje m.in. przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, a także możliwość 

uzyskania wsparcia pomostowego o charakterze finansowym  

3. Projekt zlokalizowany jest na obszarze województwa podlaskiego. 

4. Wsparcie, o którym mowa w § 1 pochodzi z dotacji przyznanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w 

Białymstoku w ramach zawartej z Projektodawcą umowy o dofinansowanie Projektu. 

5. Wsparcie finansowe (dotacja inwestycyjna) może być udzielane wyłącznie w celu założenia                                 

i rozpoczęcia działalności gospodarczej w ramach postanowień niniejszego Regulaminu. Założenie 

działalności gospodarczej dokonywane jest przez Uczestnika przed zawarciem umowy na otrzymanie 

wsparcia finansowego oraz przed otrzymaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 

(dotacji). 
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§ 4  

Uczestnicy 

1. W projekcie o nazwie „Recepta na zwolnienie” realizowanym w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego zgodnie z umową nr UDA-RPPD.02.04.00-20-0009/17-00 

uczestniczą osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą. 

 

§ 5 

Proces składania Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 

1. Nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości będzie 

odbywać się w terminie 30.11. 2017r.  -11.12.2017r. 

2. Informacje  o etapach realizacji projektu będą sukcesywnie umieszczane na stronie 

internetowej Projektodawcy: www.podlaskie.org.pl.  

3. Dokumenty i informacje dodatkowe dostępne w Biurze Projektu i na stronie 

internetowej Projektodawcy: www.podlaskie.org.pl.      

4. Dokumenty przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 15.30. 

5. Dokumenty należy dostarczyć osobiście, przesyłką poleconą bądź kurierem do Biura 

Projektu w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:  

 imię i nazwisko, adres do korespondencji;  

 adres  Biura  Projektu:  Agencja  Rozwoju  Regionalnego  S.A.  w  Łomży,   

ul.  M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża  

 z dopiskiem: Dokumenty dotyczące przyznania środków finansowych na 

rozwój przedsiębiorczości do Projektu „Recepta na zwolnienie”  

6. Na komplet dokumentów składają się dokumenty § 8 niniejszego regulaminu. 

7. Złożone Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości będą 

wprowadzane na listę zgłoszeń, według daty ich wpływu do Biura Projektu i 

rejestrowane pod właściwym numerem ewidencyjnym.  

8. Dla Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przesłanych 

pocztą/kurierem oraz dostarczonych osobiście za dzień wpływu uważa się dzień, w 

którym dokumenty rekrutacyjne zostały doręczone do Biura Projektu. W przypadku 
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osobistego złożenia dokumentów każda osoba otrzyma potwierdzenie wpływu 

dokumentów rekrutacyjnych - z dokładną datą i godziną przyjęcia dokumentów.  

9. Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które wpłyną do 

Biura Projektu przed lub po terminie określonym w regulaminie zostaną złożone do 

akt projektu, jednakże nie będą oceniane rzez KOW.       

10. Ocena Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości odbywa 

się dwuetapowo: 

 Etap pierwszy dotyczy oceny formalnej Wniosku o przyznanie środków 

finansowych na rozwój przedsiębiorczości, 

 Etap drugi: ocena merytoryczna Wniosku o przyznanie środków finansowych na 

rozwój przedsiębiorczości, 

11. W pierwszej kolejności Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój 

przedsiębiorczości  są weryfikowane pod względem techniczno-formalnym. 

12. Brak wymaganych własnoręcznych, czytelnych podpisów pod wszystkimi 

oświadczeniami znajdującymi się we Wniosku o przyznanie środków finansowych na 

rozwój przedsiębiorczości oraz brak wszystkich wymaganych załączników traktowany 

jest jako błąd formalny i skutkuje  odrzuceniem Wniosku i odstąpieniem od jego 

oceny 

13. Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zweryfikowane 

pozytywnie pod względem techniczno-formalnym są przekazywane do oceny 

merytorycznej przez Komisję Oceny Wniosków. 

14. Ocena Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, jest 

przeprowadzana przez dwóch losowo wybranych członków Komisji Oceny 

Wniosków, za pomocą Karty oceny formalnej wniosku o przyznanie środków 

finansowych na rozwój przedsiębiorczości, której wzór stanowi załącznik Załącznik nr 

2 do Regulaminu Komisji Oceny Wniosków. 

15. Procedura losowania Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój 

przedsiębiorczości do oceny ma następujący przebieg:  

a) Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości podlegające 

ocenie znajdują się na zestawieniu Wniosków o przyznanie środków finansowych na 
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rozwój przedsiębiorczości przekazanych do oceny z przypisanymi im numerami, 

zgodnie z kolejnością ich wpływu do Beneficjenta; 

b) Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków losuje z koperty nazwiska dwóch osób 

oceniających i przyporządkowuje je numerowi Wniosku o przyznanie środków 

finansowych na rozwój przedsiębiorczości w kolejności zgodnej z zestawieniem 

przekazanym do oceny; 

16. Ocenie punktowej będzie podlegał Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój 

przedsiębiorczości , wraz ze wszystkimi załącznikami, który może uzyskać do uzyskania max. 

100 pkt. 

17. Każdemu wnioskowi przyznaje się odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z kryteriami 

merytoryczno-technicznymi. Ocena poszczególnych kryteriów będzie dokonywana w skali od 

1 do 10. 

18. Ocenie punktowej będą podlegały następujące kryteria: 

 Doświadczenie zawodowe i umiejętności- max 5pkt. 

 Kompletność- max 30 pkt., 

 Racjonalność przedsięwzięcia- max  20 pkt., 

 Plan operacyjny- max 30 pkt. 

 Wykonalność- max 15 pkt. 

19. Minimalna liczba punktów do uzyskania wynosi 60% tj. 60 pkt. 

20. Po przeprowadzeniu oceny wszystkich złożonych wniosków Komisja sporządza listę 

wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów i 

wskazuje wnioski, które otrzymają wsparcie finansowe (wnioski, które otrzymały co 

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

merytorycznej uzyskały przynajmniej 40% punktów) w ramach środków określonych 

we wniosku projektowym na dany rodzaj wsparcia 

§ 6 

Ogłoszenie wyników 

1. Projektodawca w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia naboru Wniosków  zatwierdza 

listę osób zakwalifikowanych do otrzymania środków finansowych. Listy te będą 
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zamieszczone na stronie internetowej Projektodawcy www.podlaskie.org.pl oraz w 

Biurze Projektu. 

2. Dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.  

3. Niniejszy regulamin nie przewiduje procedury odwoławczej od decyzji Komisji Oceny 

Wniosków. 

Finansowe formy wsparcia dla Uczestników 

§ 7  

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja).  

Zasady ogólne 

1. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) udzielane są na sfinansowanie                           

w szczególności: 

a. zakup nowych środków trwałych; 

b. zakup nowego wyposażenia; 

c. zakup używanych środków trwałych, pod warunkiem, że: 

 w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie środek trwały nie został 

zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii 

Europejskiej; 

 cena środka trwałego nie odbiega od wartości rynkowej nowego środka trwałego; 

 środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego 

dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy; 

d. zakup wartości niematerialnych i prawnych; 

e. zakup robót i materiałów budowlanych, pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku               

z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji                        

i osiągnięcia celów Projektu); 

f. środki transportu, pod warunkiem, że: 

 stanowią niezbędny element Projektu i będą wykorzystywane jedynie do celu określonego                

w Projekcie,  

 nie będą służyły wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu 

towarów i osób; 
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2. Środki dotacji służą pokryciu wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowego 

przedsiębiorstwa, a nie stanowią pomocy operacyjnej służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności 

przedsiębiorstwa (np. czynsz, reklama, ubezpieczenia). 

3. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) przeznaczone są na pokrycie wydatków 

inwestycyjnych, uznanych przez Projektodawcę jako kwalifikowane, zgodnie z zasadami RPO WP, w 

szczególności: 

a. uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej, 

b. odpowiednio uzasadnionych, 

c. poniesionych w okresie realizacji projektu, określonym w Umowie na otrzymanie wsparcia 

finansowego, jednakże nie wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o przyznanie środków 

finansowych na rozwój przedsiębiorczości, 

d. określonych Umową na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 

4. Wydatki poniesione niezgodnie z pkt 1-3 nie zostaną uznane jako kwalifikowane, a dotacja w tej 

części będzie podlegała zwrotowi. 

5. Maksymalna wysokość środków na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) przyznana przez Komisję 

Oceny Wniosków na podstawie złożonego przez Uczestnika wniosku wynosi max. 23.000,00 złotych. 

6. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości wypłacane są Uczestnikowi przez Projektodawcę, 

na podstawie podpisanej obustronnie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój 

działalności. 

7. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości nie mogą być przeznaczone na prowadzenie 

działalności gospodarczej ujętej w załączniku nr 1. 

8. Uczestnik zwraca dotację wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych 

naliczanych za okres od dnia otrzymania środków finansowych, na zasadach określonych w Umowie 

na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, w przypadku zaprzestania 

prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia lub nie 

rozliczenia środków dotacji w wyznaczonym terminie. 

§8  

Zasady i warunki udzielania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) 

1. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) przyznawane są na podstawie Wniosku                 

o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości sporządzonego zgodnie z 

obowiązującym wzorem 
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a. wniosek składany jest w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona przez Uczestnika za 

zgodność z oryginałem). Przez potwierdzenie za zgodność z oryginałem rozumie się zaopatrzenie 

każdej strony dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” wraz z czytelnym podpisem 

osoby uprawnionej / nieczytelnym podpisem uzupełnionym pieczęcią imienną lub też 

zaopatrzenie pierwszej strony klauzulą „za zgodność z oryginałem od str. … do str. …” wraz z 

czytelnym podpisem, a w przypadku pozostałych stron parafowanie i ponumerowanie), 

b. wypełniony elektronicznie (nie odręcznie) w języku polskim, 

c. oryginał wniosku jest podpisany przez Uczestnika. 

2. Do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości powinny być 

załączone następujące dokumenty: 

a. Biznes plan zgodny z obowiązującym wzorem 
 

- jest złożony w 2 egzemplarzach w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej (na nośniku 

elektronicznym – 1 szt.); 

- kopia jest potwierdzona za zgodność z oryginałem 

- jest podpisany przez osobę upoważnioną przez Wnioskodawcę oraz parafowany na każdej 

stronie 

- ma ponumerowane strony 

- jest zszyty 

- ma wypełnione wszystkie wymagane pola 

- nie zawiera kardynalnych błędów (błędne podstawowe obliczenia matematyczne) 

b.  Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej
 

- dokument jest złożony w 2 egzemplarzach 

-  kopia jest potwierdzona za zgodność z oryginałem 

c. dokument potwierdzający PESEL Uczestnika ostatecznego  

-  dokument jest złożony w 2 egzemplarzach 

-  kopia jest potwierdzona za zgodność z oryginałem 

d. Zaświadczenie o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat 

poprzedzających dzień złożenia wniosku 
 

- dokument jest złożony w 2 egzemplarzach 

- kopia jest potwierdzona za zgodność z oryginałem 



 

Projekt: „Recepta na zwolnienie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

 WND-RPPD.02.04.00-20-0009/17 

 

12 

 

-  zaświadczenie jest wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej 

e. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją 

inwestycyjną na rozwój działalności
1 

- jest załączony w 2 egzemplarzach, 

-  kopia jest potwierdzona za zgodność z oryginałem 

3. Procedura rozpatrywania wniosku o przyznanie środków finansowych na otwarcie działalności 

gospodarczej: 

a. Uczestnicy składają wniosek, wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie opisanej zgodnie z 

obowiązującym wzorem dostępnym na stronie internetowej Projektodawcy: 

www.podlaskie.org.pl. 

b. Wniosek zostaje odrzucony bez przeprowadzenia jego oceny / opiniowania gdy: 

- został złożony poza wyznaczonym terminem 

- siedziba Wnioskodawcy będzie poza terenem województwa podlaskiego. 

- działalność gospodarcza prowadzona przez Uczestnika nie może zostać dofinansowana na 

podstawie wyłączeń wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 

- kwota dofinansowania, o jaką ubiega się Uczestnika, nie mieści się w limitach określonych                          

w Regulaminie 

- okres finansowania nie zawiera się w okresie realizacji Projektu 

c. Ocena Formalna Wniosku przeprowadzana jest przez Projektodawcę na podstawie karty oceny 

formalnej (zgodnej z obowiązującym wzorem) w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia 

naboru wniosków 

d. W przypadku złożenia wniosku zawierającego błędy formalne Projektodawca wzywa Uczestnika 

do jednokrotnego uzupełnienia braków w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisemnej 

informacji. Nieuzupełnienie braków lub błędne uzupełnienie powoduje odrzucenie wniosku z 

przyczyn formalnych. 

e. Projektodawca informuje Uczestnika o wyniku oceny formalnej niezwłocznie od zakończenia 

oceny. 

f. Wnioski spełniające wymogi formalne są przekazywane do oceny merytorycznej. 

g. Projektodawca ustala termin i miejsce posiedzenia Komisji Oceny Wniosków. 



 

Projekt: „Recepta na zwolnienie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

 WND-RPPD.02.04.00-20-0009/17 

 

13 

 

h. Komisja Oceny Wniosków dokonuje oceny wniosków zgodnie z Regulaminem Komisji oraz 

Kartą Oceny  Formalnej i Merytorycznej (zgodnej z obowiązującym wzorem). 

i. Komisja Oceny Wniosków wyłania wnioski, które otrzymają wsparcie finansowe na rozwój 

przedsiębiorczości. 

j. Projektodawca informuje Uczestnika o decyzji przyznania lub nie przyznania środków na rozwój 

przedsiębiorczości jak również o wysokości przyznanej dotacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

od zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków przez IP. 

k. W przypadku gdy wysokość wnioskowanej dotacji zostanie przyznana w niższej wysokości niż 

wynikająca z wniosku ubiegającego się o dotacje Uczestnika, może on zrezygnować z dalszego 

ubiegania się o dotację i odmówić zawarcia umowy albo zawrzeć umowę na otrzymanie wsparcia 

finansowego w niższej kwocie. 

l. Uczestnik po zaakceptowaniu otrzymanej informacji o wynikach oceny i wysokości przyznanych 

środków na rozwój przedsiębiorczości zobowiązany jest do zarejestrowania działalności 

gospodarczej w terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia 

Uczestnika o decyzji. 

m. Projektodawca z Uczestnikiem podpisują Umowę na otrzymanie wsparcia finansowego, w dwóch 

egzemplarzach w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez 

Uczestnika zawiadomienia o decyzji. 

n. Projektodawca sporządza i wydaje Uczestnikowi zaświadczenie o pomocy de minimis w dniu 

podpisania umowy. 

4. Uczestnik przed podpisaniem Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego w terminie nie 

dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia o decyzji składa następujące załączniki - 

każdy w 2 egzemplarzach (kopia jest potwierdzona za zgodność z oryginałem): 

a. Aktualny dokument poświadczający zarejestrowanie działalności gospodarczej, wydruk z 

Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub (KRS spółdzielnia socjalna) 

(wydruk 2 egzemplarzy przez Uczestnika) 

b. Formularz identyfikacji finansowej dot. rachunku bieżącego (tj. rachunku, związanego  

z prowadzoną działalnością gospodarczą)  

c. Oświadczenie o stosunkach majątkowych (zgodne z obowiązującym wzorem), 

d. Harmonogram rzeczowo-finansowy (zgodny z obowiązującym wzorem) 
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e. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT 

5. W przypadku braku zastrzeżeń ze strony Projektodawcy do załączników, o których mowa w pkt 5 

Uczestnik podpisuje Umowę na otrzymanie wsparcia finansowego z Projektodawcą - zgodnej z 

obowiązującym wzorem.  

6. W przypadku podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego, Uczestnik zobowiązany 

jest do wniesienia zabezpieczenia w terminie 10 dni roboczych w formie weksla własnego in blanco 

wraz z deklaracją wekslową (zgodnie z obowiązującym wzorem) zaakceptowanej przez 

Projektodawcę. 

7. Dotacja wypłacana będzie Uczestnikowi jednorazowo w 100% kwoty dotacji, wypłacana po 

podpisaniu Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na  rozwój przedsiębiorczości. 

§ 9  

Zasady i warunki wypłaty dotacji inwestycyjnej 

1. Dotacja inwestycyjna wypłacana jest Uczestnikowi na warunkach opisanych w § 8 pkt.                  

1-7, po podpisaniu Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

prawidłowego wykonania umowy (Zgodnie z postanowieniami umowy). 

2. Nie uruchomienie działalności gospodarczej po jej zarejestrowaniu zgodnie z datą rozpoczęcia 

działalności gospodarczej wskazanej w CEIDG, zaprzestanie jej prowadzenia przed upływem 12 

miesięcy, nie rozliczenie środków dotacji w wyznaczonym terminie skutkuje zwrotem dotacji na 

zasadach określonych w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, 

zawartej z Uczestnikiem. 

3. Wydatkowanie środków odbywa się w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania 

środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (zgodny z obowiązującym wzorem), 

4. Dokładny termin wydatkowania środków zostanie zawarty w Umowie na otrzymanie wsparcia 

finansowego. 

5. Termin zakończenia wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości może 

zostać przedłużony na uzasadniony wniosek Uczestnika, złożony do Projektodawcy nie później niż w 

terminie 14 dni przed ostatecznym terminem poniesienia wydatków określonych w umowie. 

6. O przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości może ubiegać się każdy 

Uczestnik, który ukończy wsparcie szkoleniowe i w jego trakcie lub bezpośrednio po jego 

zakończeniu zarejestruje działalność gospodarczą jednak nie później niż do dnia podpisania Umowy 
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na otrzymanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Uczestnik powinien ponieść 

wydatki podlegające finansowaniu po podpisaniu w/w umowy. Jednak z uwagi na długotrwałość 

procedur poprzedzających podpisanie Umowy i wypłatę środków, Uczestnik może zarejestrować 

działalność gospodarczą i sfinansować wydatki ze  środków własnych (wydatki muszą być poniesione 

po złożeniu przez Uczestnika wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój 

przedsiębiorczości, wydatki muszą być poniesione w związku z planowaną działalnością) i otrzymać 

ich refundację po podpisaniu Umowy.  

7. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy Uczestnik ponosi na własne ryzyko. 

8. Uczestnik może założyć działalność gospodarczą po wykonaniu usługi szkoleniowej, przed 

dokonaniem oceny przez Komisję Oceny Wniosków o wsparcie inwestycyjne. 

§ 10  

Zasady rozliczania poniesionych kosztów inwestycji 

1. Rozliczenia kosztów inwestycji Uczestnik sporządza zgodnie z obowiązującym wzorem, na 

podstawie dokumentów finansowych oraz przedkłada Projektodawcy do zatwierdzenia w 

wyznaczonym terminie (najpóźniej 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia wydatkowania 

środków wskazanych w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego). 

2. Rozliczenie środków finansowych przekazanych Uczestnikom odbywa się na podstawie składanych 

do Projektodawcy zestawień poniesionych wydatków, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich 

poniesienie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

3. Do Rozliczenia kosztów inwestycji należy załączyć dokumenty potwierdzające poniesienie 

określonych wydatków, tj.: 

a. kopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, 

b. kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac, 

c. kopie ofert (minimum trzech) na podstawie których wybrany został dostawca zakupów- do 

zakupów powyżej 5 000 zł, 

d. w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – kopie protokołów odbioru 

urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem ich miejsca składowania, 

e. kopie wyciągów bankowych z rachunku Uczestnika potwierdzających dokonanie płatności, 

f. kopie innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie środków finansowych, 

g. kopie innych dokumentów wymaganych przez Projektodawcę. 

4. Kopie wszystkich dokumentów, o których mowa w pkt 3: 
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a. muszą być oznaczone datą i potwierdzone przez Uczestnika za zgodność z oryginałem, 

b. data sprzedaży, płatności i data wystawienia faktury nie mogą być wcześniejsze niż data 

rozpoczęcia wydatkowania środków finansowych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym i późniejsza niż data zakończenia wydatkowania środków, wskazana w umowie na 

otrzymanie wsparcia finansowego, 

c. dokumenty dotyczące kosztów poniesionych w walutach obcych powinny być opisane na 

odwrocie z podaniem przeliczenia kwoty na PLN po średnim kursie ogłoszonym przez NBP 

obowiązującym w dniu sprzedaży określonym na fakturze, 

d. na dokumencie należy umieścić adnotację „Zgodnie z zasadami rozliczania dotacji „ 

stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego i wsparcia 

pomostowego finansowego. 

5. Prawidłowość realizacji inwestycji, jej rozliczania, wysokość kosztów kwalifikowalnych, badana 

jest podczas kontroli na miejscu realizacji działalności gospodarczej Uczestnika. Kontrolę 

przeprowadza Projektodawca. 

6. Wydatki ponoszone w ramach dotacji na rozwój przedsiębiorczości Uczestnicy rozliczają                           

w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT) bez wzglądu na fakt czy są płatnikami podatku VAT czy 

nie. Uczestnik ubiegający się o środki na rozwój przedsiębiorczości powinien jednoznacznie na etapie 

konstruowania biznesplanu określić czy zamierza zarejestrować się jako płatnik podatku VAT, a 

następnie w momencie podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego zobowiązać się do 

przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanych w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na 

pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W trakcie 

przeprowadzanych kontroli Projektodawca będzie sprawdzał wywiązywanie się Uczestnika z 

powyższego zobowiązania. 

7. Uczestnik ma obowiązek: 

a. zwrócić niewykorzystaną część dotacji, w przypadku gdy należna wartość dotacji inwestycyjnej 

wynikająca z zatwierdzonego przez Projektodawcę rozliczenia kosztów inwestycji, jest niższa niż 

otrzymana dotacja, 

b. zwrócić otrzymaną dotację inwestycyjną wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych gdy 

prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia/ 

uruchomienia działalności gospodarczej albo naruszone zostały inne warunki Umowy dotyczące 

przeznaczenia tych środków, 
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c. przechowywać dokumentację związaną z otrzymanymi środkami finansowymi przez okres 10 lat 

licząc od daty podpisania umowy, 

d. poddać się kontroli, prowadzonej przez Projektodawcę lub inne uprawnione instytucje w celu 

stwierdzenia prawidłowości realizacji projektu i wydatkowania otrzymanych środków 

finansowych. 

 

§ 11  

Finansowe wsparcie pomostowe podstawowe. Zasady ogólne 

1. Finansowe Podstawowe Wsparcie Pomostowe dotyczy bezpośredniej, bezzwrotnej pomocy 

kapitałowej wspomagającej Uczestnika do momentu uzyskania przez niego płynności finansowej. 

a. Finansowe wsparcie pomostowe udzielane jest w celu ułatwienia początkującemu przedsiębiorcy 

pokrycia obligatoryjnych opłat niezależnie od poziomu przychodów. 

b. Finansowe wsparcie pomostowe udzielane jest w formie comiesięcznych transz dotacji                            

w wysokości nie większej niż 1.400,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej 

działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

c. Finansowe podstawowe wsparcie pomostowe udzielane jest przez okres sześciu miesięcy 

prowadzenia działalności gospodarczej – liczonych od daty rozpoczęcia działalności 

gospodarczej, określonej w CEIDG. 

2. Podstawowe wsparcie pomostowe może być wypłacone tylko tym Uczestnikom, którzy dzięki 

skorzystaniu ze wsparcia szkoleniowego (o charakterze podstawowym) w ramach projektu otrzymali 

środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości  i zarejestrowali działalność gospodarczą. 

3. Podstawowe wsparcie wypłacane jest w miesięcznych transzach, po przedstawieniu przez 

Uczestnika dokumentu poświadczającego opłacenie obowiązkowych składek ZUS. Poza 

wymienionymi obowiązkowymi składkami ZUS, Uczestnik ma obowiązek dokumentowania 

wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego. 

4. Uczestnik zwraca podstawowe wsparcie pomostowe finansowe w sytuacjach i na zasadach 

określonych w Umowie na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. 

5. W ramach wsparcia pomostowego określono następujący katalog zamknięty wydatków 

kwalifikowalnych: 

 Koszty ZUS/KRUS 

 Koszty administracyjne: 
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- opłata za czynsz 

- opłata za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą 

 Koszty eksploatacji pomieszczeń: 

- opłata za energię elektryczną (powinien zostać zamontowany podlicznik) 

- opłata za ogrzewanie (energia cieplna, gazowa) 

- opłata za wodę i ścieki (podlicznik na wodę) 

- koszty wywozu nieczystości stałych (umowa na firmę) 

- podatek od nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby prowadzenia 

działalności gospodarczej 

 Koszty opłat telekomunikacyjnych: 

- koszty abonamentu i połączeń telefonicznych w tym telefon stacjonarny i komórkowy 

- opłaty za korzystanie z Internetu 

 Koszty usług prawnych: 

 - opłaty za usługi prawnicze, tj. radcowie prawni, adwokaci, notariusze (tj. porady prawne, 

sporządzanie pism procesowych) 

 Koszty usług kserograficznych 

 Opłaty za prowadzenie konta bankowego  

 Koszty usług pocztowych: 

- koszty przesyłek pocztowych 

- koszty przelewów dokonane w Urzędzie Pocztowym 

- kolportaż reklam i ulotek dotyczących działalności firmy 

- zakup znaczków pocztowych 

 Koszty usług księgowych: 

- zlecenie obsługi księgowej firmy 

 Koszty drobnych materiałów biurowych: 

- zakup drobnych materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, np. 

druki akcydensowe (tj. druki faktur, rachunków, umów), segregatory, zszywacz, nożyczki, klej, 

papier ksero, papier kolorowy do wykonywania reklam i ulotek, koperty, tusze, tonery, długopisy, 

zeszyty, notesy, spinacze, flamastry itp.) 

 Koszty działań informacyjno – promocyjnych: 

- prowadzenie strony internetowej firmy, 

- materiały drukowane: broszury, ulotki, foldery, plakaty prezentujące firmę i jej działalność 

- reklama w mediach (radio, prasa, telewizja, Internet) 
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- tablica reklamowa firmy (szyld) 

- banner reklamowy firmy 

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

działalnością gospodarczą: 

- przedmiotem ubezpieczenia może być mienie: 

 będące własnością Przedsiębiorcy i znajdujące się w jego posiadaniu, na podstawie tytułu 

prawnego 

 nie będące własnością Przedsiębiorcy i znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie tytułu 

prawnego: 

o użytkowane przez Przedsiębiorcę do prowadzenia działalności gospodarczej 

o przyjęte przez Przedsiębiorcę do sprzedaży lub w celu wykonania usługi 

 Odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem 

 Określone koszty ponoszone przez Przedsiębiorcę, w związku z zajściem zdarzenia objętego 

ubezpieczeniem 

  Ubezpieczenie osób od następstw i nieszczęśliwych wypadków. 

6. Projektodawca w dniu zawarcia Umowy o udzielenie podstawowego (przedłużonego) wsparcia 

pomostowego z Uczestnikiem projektu wydaje zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. 

 

§ 12  

Zasady i warunki udzielania podstawowego wsparcia pomostowego 

1. Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie oceny Wniosku o przyznanie 

podstawowego wsparcia pomostowego sporządzonego zgodnie z obowiązującym wzorem, złożonego 

przez Uczestnika w wyznaczonym terminie po zarejestrowaniu i rozpoczęciu działalności 

gospodarczej w ramach projektu. 

a. wniosek winien być złożony w 2 egzemplarzach - oryginał i kopia potwierdzona za zgodność                               

z oryginałem przez Uczestnika, 

b. wypełniony za pomocą komputera w języku polskim, 

c. oryginał wniosku jest podpisany przez Wnioskodawcę i parafowany na każdej stronie. 

3. Nie złożenie prawidłowego i kompletnego wniosku o podstawowe wsparcie pomostowe                          

w wyznaczonym terminie dyskwalifikują Uczestnika z możliwości skorzystania z takiej pomocy w 

ramach Projektu. 

 



 

Projekt: „Recepta na zwolnienie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

 WND-RPPD.02.04.00-20-0009/17 

 

20 

 

§ 13  

Zasady i warunki wypłaty podstawowego wsparcia pomostowego 

1. Uczestnik jest zobowiązany wydatkować podstawowe wsparcie pomostowe z najwyższym 

stopniem staranności, w sposób zapewniający uzyskanie jak najlepszych wyników i z dbałością 

wymaganą przez najlepszą praktykę w danej dziedzinie oraz zgodnie z niniejszą Umową. Podstawowe 

wsparcie pomostowe zostanie wypłacone pod warunkiem uczestniczenia i ukończenia przez 

Uczestnika podstawowego bloku szkoleniowo - doradczego realizowanego przez Projektodawcę w 

ramach projektu. 

2. Warunkiem uznania za kwalifikowane wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego 

jest: 

a. wydatkowanie środków w ramach wsparcia pomostowego zgodnie z wnioskiem o przyznanie 

podstawowego wsparcia pomostowego; 

b. comiesięczne przekazanie Projektodawcy zestawienia poniesionych wydatków, w terminie do 15-

go dnia kalendarzowego następnego miesiąca, z tytułu składek ZUS wraz z dokumentami 

potwierdzającymi prawidłowe wydatkowanie wsparcia pomostowego tj.: 

- kopie wyciągów bankowych z rachunku Uczestnika Projektu potwierdzających dokonanie 

płatności, 

- kopie innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie środków finansowych 

- kopie innych dokumentów wymaganych przez Projektodawcę 

c. akceptacja przez Projektodawcę przekazanego przez Uczestnika zestawienia wydatków 

poniesionych w ramach podstawowego wsparcia pomostowego. 

3. Kopie wszystkich dokumentów, o których mowa w pkt 2: 

a. muszą być oznaczone datą i potwierdzone przez Uczestnika za zgodność z oryginałem, 

b. data płatności powinna dotyczyć okresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy o otrzymanie 

podstawowego wsparcia pomostowego, 

c. na dokumencie należy umieścić adnotację „Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu pn. „Recepta na 

zwolnienie” w ramach wsparcia pomostowego zgodnie z umową nr ……………………….. z 

dnia ……………………………….. 
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4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym przez Uczestnika zestawieniu 

poniesionych wydatków Projektodawca wzywa Uczestnika do jego uzupełnienia lub złożenia 

dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. 

5. Niezłożenie przez Uczestnika wyjaśnień, o których mowa w pkt 4 lub nieusunięcie braków 

powoduje konieczność zwrotu przekazanego wsparcia pomostowego. 

6. Konieczność zwrotu, o którym mowa w ust. 5 nie dotyczy tych środków, które zostały 

zaakceptowane przez Projektodawcę zgodnie z zestawieniem poniesionych wydatków. 

§ 14  

Finansowe wsparcie pomostowe przedłużone. Zasady ogólne 

1. Finansowe Wsparcie Pomostowe Przedłużone dotyczy bezpośredniej, bezzwrotnej pomocy 

kapitałowej wspomagającej Uczestnika do momentu uzyskania przez niego płynności finansowej. 

a. Finansowe wsparcie pomostowe przedłużone udzielane jest w celu ułatwienia początkującemu 

przedsiębiorcy pokrycia obligatoryjnych opłat niezależnie od poziomu przychodów. 

b. Przedłużone wsparcie pomostowe jest udzielane w formie comiesięcznych transz dotacji                          

w wysokości nie większej niż 700,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. 

c. Przedłużone wsparcie pomostowe udzielane jest przez sześć kolejnych miesięcy w okresie od 7-

go do 12-go miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej, licząc od daty rozpoczęcia 

działalności, określonej we Wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej. 

d. Zestawienie otrzymanej pomocy de minimis. 

2. O przedłużone wsparcie pomostowe mogą ubiegać się wyłącznie Uczestnicy, którzy 

otrzymywali finansowe podstawowe wsparcie pomostowe w okresie pierwszych sześciu 

miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Przedłużone wsparcie pomostowe będzie 

wypłacone 20 Uczestnikom, których wnioski o przyznanie tego wsparcia zostały 

zakwalifikowane do wypłaty przez Komisję Oceny Wniosków. 

3. Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane jest w miesięcznych transzach, po przedstawieniu 

przez Uczestnika dokumentu poświadczającego opłacenie obowiązkowych składek ZUS 

4. Uczestnik zwraca przedłużone wsparcie pomostowe finansowe w sytuacjach i na zasadach 

określonych w Umowie na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego. 

5. Przedłużone wsparcie pomostowe może być przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat publiczno- 

prawnych. 
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§ 15  

Zasady i warunki udzielania przedłużonego wsparcia pomostowego 

1. Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie oceny Wniosku o przyznanie 

przedłużonego wsparcia pomostowego sporządzonego zgodnie z obowiązującym wzorem, złożonego 

przez Uczestnika w wyznaczonym terminie. 

a. wniosek winien być złożony w 2 egzemplarzach - oryginał i kopia potwierdzona za zgodność                   

z oryginałem przez Uczestnika, 

b. wypełniony za pomocą komputera w języku polskim, 

c. oryginał wniosku jest podpisany przez wnioskodawcę i parafowany na każdej stronie. 

2. Do Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego powinny być załączone 

następujące dokumenty: 

a. aktualny dokument poświadczający prowadzenie działalności gospodarczej (wpis do ewidencji 

działalności gospodarczej) 

b. aktualne zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz                     

o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, 

c. sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub 

uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za 

zamknięty ostatni kwartał, aktualny – ostatni złożony przez wnioskodawcę PIT/ CIT, w celu 

umożliwienia oceny sytuacji finansowej Uczestnika.  

Dokumenty te powinny być złożone w 2 egzemplarzach; kopie potwierdzone za zgodność                             

z oryginałem przez Uczestnika. 

3. Nie złożenie prawidłowego i kompletnego wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe w 

wyznaczonym terminie dyskwalifikują Uczestnika z możliwości skorzystania z takiej pomocy w 

ramach Projektu.  

§ 16  

Zasady i warunki wypłaty przedłużonego wsparcia pomostowego 

1. Uczestnik jest zobowiązany wydatkować przedłużone wsparcie pomostowe z najwyższym stopniem 

staranności, w sposób zapewniający uzyskanie jak najlepszych wyników i z dbałością wymaganą 

przez najlepszą praktykę w danej dziedzinie oraz zgodnie z niniejszą Umową. 
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2. Warunkiem uznania za kwalifikowane wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego 

jest: 

a. wydatkowanie środków w ramach wsparcia pomostowego zgodnie z wnioskiem o przyznanie 

przedłużonego wsparcia pomostowego; 

b. akceptacja przez Projektodawcę przekazanego przez Uczestnika zestawienia wydatków 

poniesionych w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego. 

3. Kopie wszystkich dokumentów, o których mowa w pkt. 2: 

a. muszą być oznaczone datą i potwierdzone przez Uczestnika za zgodność z oryginałem, 

b. data płatności powinna dotyczyć okresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy o otrzymanie 

przedłużonego wsparcia pomostowego, 

c. na dokumencie należy umieścić adnotację „Zgodnie z  zasadami rozliczania wsparcia 

pomostowego” stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego  

i wsparcia pomostowego finansowego. 

4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym przez Uczestnika zestawieniu 

poniesionych wydatków Projektodawca wzywa Uczestnika do jego uzupełnienia lub złożenia 

dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. 

5. Nie złożenie przez Uczestnika wyjaśnień, o których mowa w pkt 4 lub nie usunięcie braków 

powoduje konieczność zwrotu przekazanego wsparcia pomostowego. 

6. Konieczność zwrotu, o którym mowa w ust. 5 nie dotyczy tych środków, które zostały 

zaakceptowane przez Projektodawcę zgodnie z zestawieniem poniesionych wydatków. 

§ 17  

Komisja oceny wniosków 

1. Oceny merytorycznej wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wniosków                      

o przyznanie podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego dokonuje powołana przez 

Projektodawcę Komisja Oceny Wniosków (KOW). 

2. Zasady powoływania, procedurę oceny wniosków oraz organizację pracy KOW zawiera Regulamin 

Komisji Oceny Wniosków. 

3. Ocena dokonana przez Komisję Oceny Wniosków (KOW) jest ostateczna i nie podlega procedurom 

odwoławczym. 
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4. Komisja Oceny Wniosków ma prawo do obniżenia kwoty dofinansowania, jeśli uzna część kosztów 

za nieuzasadnioną. Jeżeli uczestnik projektu zaakceptuje niszą kwotę będzie zobowiązany do 

dostarczenia zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego. Natomiast jeżeli uczestnik 

projektu nie zaakceptuje niższej kwoty dofinansowania, wówczas do dofinansowania rekomendowany 

jest kolejny wniosek z listy rankingowej. 

§ 18  

Monitoring i kontrola 

1. Dla prawidłowej realizacji projektu i prawidłowości wydatkowania środków przez Uczestników, 

Projektodawca przeprowadza: 

a. kontrolę wykorzystania przez Uczestników otrzymanych środków finansowych, 

b. kontrolę działalności gospodarczej uruchomionej w ramach projektu, 

c. kontrolę wykorzystania środków otrzymanych tytułem zwrotu zapłaconego podatku VAT –                    

w przypadku uczestnika projektu będącego płatnikiem podatku VAT. 

2. Uczestnicy zobowiązani są poddać się kontrolom Projektodawcy oraz innych upoważnionych 

instytucji, na warunkach określonych w umowach zawieranych w ramach Projektu. 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. Projektodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w 

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

dofinansowanie podpisanej przez Projektodawcę z IP w Białymstoku, a także w przypadku, 

pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony IP, bądź innych organów lub 

instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu. 

2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla Uczestników projektu, należy do 

Projektodawcy. W sprawach spornych decyzję podejmuje Koordynator Projektu. 

3. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia, Projektodawca poinformuje 

Uczestników za pośrednictwem strony internetowej Projektu. 

4. Obowiązujące wzory dokumentów i załączników opublikowane będą na stronie internetowej 

projektu www.podlaskie.org.pl w zakładce Recepta na zwolnienie. 

5. Projektodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy z 

IP. 

http://www.podlaskie.org.pl/
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6. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, 2 i 4 Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec 

Projektodawcy. 

7. W zakresie spraw nie uregulowanych w Regulaminie obowiązują Wytyczne oraz przepisy prawa                       

w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. 

§ 20  

Załączniki 

Załącznik nr 1 do Regulaminu- Zasady udzielania pomocy publicznej 

Załącznik nr 2 do Regulaminu- Wniosek o przyznanie środków finansowych  na rozwój 

przedsiębiorczości 

Załącznik nr 3 do Regulaminu- Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego   

Załącznik nr 4 do Regulaminu- Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego 

Załącznik nr 5 do Regulaminu-  Zasady rozliczania jednorazowej dotacji inwestycyjnej 

Załącznik nr 6 do Regulaminu- Zasady rozliczania wsparcia pomostowego. 

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej projektu i może 

ulec zmianie w sytuacji zmiany Wytycznych lub dokumentów programowych. Zmiana Regulaminu 

odbywa się poprzez jego publikację na stronie internetowej www.podlaskie.org.pl. 

 


