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REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

w ramach projektu Najlepsze wsparcie na starcie – program tworzenia własnej firmy 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Projekt pt. Najlepsze wsparcie na starcie – program tworzenia własnej firmy RPPK.07.03.00-18-

0088/19 realizowany jest przez CDG PRO Sp. z o. o. na podstawie umowy o dofinansowanie 

projektu nr RPPK.07.03.00-18-0088/19-00 z dnia 20.04.2020r. podpisanej z Wojewódzkim 

Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie 

rozwoju przedsiębiorczości. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

budżetu Państwa. 

3. Obszarem realizacji projektu jest województwo podkarpackie.  

4. Biuro projektu mieści się w siedzibie Beneficjenta CDG PRO Sp. z o. o. pod adresem Świlcza 145 B, 

36-072 Świlcza i jest czynne w dni robocze w godzinach 7:30-11:30. 

5. Okres realizacji projektu: od 1.02.2020 r. do 31.12.2021 r. 

6. Niniejszy Regulamin określa kryteria i zasady przyznawania środków finansowych na rozwój 

przedsiębiorczości.  

§ 2 

Definicje podstawowe 

Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają: 

1. Projekt: oznacza projekt Najlepsze wsparcie na starcie – program tworzenia własnej firmy 

realizowany przez CDG PRO Sp. z o. o. 

2. Instytucja Pośrednicząca (IP): oznacza Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z siedzibą przy ul. 

Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów. 

3. Beneficjent: oznacza CDG PRO Sp. z o.o. z/s w Świlczy 145 B, 36-072 Świlcza. 

4. Biuro projektu: oznacza siedzibę Beneficjenta mieszczącą się pod adresem: Świlcza 145 B, 36-072 

Świlcza. 

5. Kandydat/Kandydatka: oznacza osobę fizyczna w wieku 30 lat i więcej z obszaru woj. 

podkarpackiego (uczy się, pracuje lub zamieszkuje na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego), która zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 

na terenie woj. podkarpackiego, należy do grupy docelowej Projektu i złożyła formularz 

rekrutacyjny wraz z załącznikami. 

6. Uczestnik Projektu: oznacza Kandydata/Kandydatkę, który/a zostanie zakwalifikowany/a do 

udziału w projekcie i rozpocznie udział w Projekcie w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

7. Pomoc de minimis: pomoc zgodna z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 

18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) oraz z rozporządzeniem Komisji (UE) 

nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom 

wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 

26.04.2012r.).  
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8. Komisja Oceny Wniosków: zespół osób oceniających biznesplany. 

9. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – bezzwrotne wsparcie finansowe, które jest 

udzielane jednorazowo Uczestnikowi Projektu w celu sfinansowania wydatków inwestycyjnych 

związanych z rozpoczętą przez Uczestnika Projektu działalnością gospodarczą. Stawka 

jednostkowa dotacji wynosi 23 050,00 złotych netto. 

10. Wsparcie pomostowe: wsparcie udzielane jako bezzwrotne wsparcie finansowe dla Uczestnika 

Projektu w formie comiesięcznej dotacji wypłacane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc 

od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Miesięczna wartość wsparcia pomostowego wynosi 

2 600,00 złotych netto. 

§ 3 

Formy wsparcia finansowego 

1. W ramach Projektu przewidziane jest przyznanie wsparcia finansowego łącznie dla 80 Uczestników 

Projektu: 50 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo i 30 osób pracujących w niekorzystnej 

sytuacji na rynku pracy 

2. Uczestnik Projektu może ubiegać się o następujące formy wsparcia na założenie i rozwój 

przedsiębiorczości, tj.: 

- wsparcie finansowe w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej; 

- wsparcie finansowe w postaci wsparcia pomostowego 

3. O udzielenie wsparcia finansowego Uczestnik Projektu będzie mógł ubiegać się w biznesplanie. 

4. Planowana działalność gospodarcza powinna być założona na terenie województwa 

podkarpackiego. 

5. Wsparcie finansowe zostanie przyznane Uczestnikowi Projektu, który spełni następujące warunki: 

1) ukończył w ramach Projektu wsparcie szkoleniowe – grupowe szkolenie z zakresu zakładania 

i prowadzenia własnej działalności gospodarczej; 

2) opracował i złożył w wyznaczonym przez Beneficjenta terminie naboru kompletny biznesplan 

na okres minimum 24 miesięcy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu); 

3) złożony biznesplan został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Wniosków  (w oparciu 

o kartę oceny biznesplanu stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) i znalazł się 

na ostatecznej liście rankingowej osób, które zostały zakwalifikowane do otrzymania wsparcia 

finansowego (ostatecznej liście biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania) 

4) nie wcześniej niż w dniu złożenia biznesplanu zarejestrował działalność gospodarczą 

i przedłożył Beneficjentowi dokumenty rejestrowe założonej działalności gospodarczej; 

5) wniósł zabezpieczenie prawidłowego wykonania umów o udzielenie wsparcia finansowego;  

6) podpisał z Beneficjentem umowy o udzielenie wsparcia finansowego (umowę dofinansowania 

podjęcia działalności gospodarczej i umowę o udzielenie wsparcia pomostowego). 

6. O planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia naboru biznesplanów Beneficjent powiadamia 

Uczestników Projektu poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Projektu 

https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-

doradcze/nwns/ oraz w biurze projektu, przy czym termin rozpoczęcia naboru wniosków nie może 

być krótszy niż 10 dni roboczych od dnia zamieszczenia ogłoszenia o terminie składania 

biznesplanów. 

https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/nwns/
https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/nwns/
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7. Termin oceny formalnej biznesplanów nie będzie dłuższy niż 15 dni roboczych od daty zamknięcia 

naboru biznesplanów, a termin zakończenia oceny biznesplanów nie będzie dłuższy niż 20 dni 

roboczych od daty zakończenia oceny formalnej. 

8. Komisja Oceny Wniosków może podjąć negocjacje z Uczestnikiem Projektu na etapie oceny 

biznesplanu np. w przypadku błędnego założenia wydatków kwalifikowalnych, które można pokryć 

ze środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach negocjacji Uczestnik 

Projektu ma prawo dokonania korekt w złożonym przez niego biznesplanie. 

9. Uczestnik Projektu przed podpisaniem umów o udzielenie wsparcia finansowego rejestruje 

działalność gospodarczą. Uczestnik Projektu nie może zarejestrować działalności gospodarczej 

przed dniem złożenia biznesplanu w ramach Projektu. 

10. Przekazanie środków finansowych na wskazany przez Uczestnika Projektu rachunek bankowy 

następuje po podpisaniu w biurze projektu umów o udzielenie wsparcia finansowego i złożeniu 

odpowiedniego zabezpieczenia prawidłowego wykonania umów o udzielenie wsparcia 

finansowego. 

11. Niedopełnienie formalności związanych z podpisaniem umów o udzielenie wsparcia finansowego  

i złożeniem zabezpieczenia w wyznaczonym przez Beneficjenta miejscu i terminie będzie 

równoznaczne z rezygnacją Uczestnika Projektu i skutkuje jego wykluczeniem z dalszego udziału 

w Projekcie. W takim przypadku do Projektu może zostać przyjęta kolejna osoba z listy rezerwowej. 

12. Formą zabezpieczenia prawidłowego wykonania umów o udzielenie wsparcia finansowego będzie 

weksel in blanko z deklaracją wekslową i poręczeniem. 

13. W celu wniesienia zabezpieczenia, Uczestnik Projektu zobowiązany będzie do przedłożenia 

kwestionariusza osobowego poręczyciela oraz zaświadczenia potwierdzającego miesięczne 

zarobki łącznie nie mniejsze niż 3000,00 zł brutto miesięcznie. Wartość przyjętego zabezpieczenia 

będzie obejmowała należności Beneficjenta wynikające z umów o udzielenie wsparcia 

finansowego wraz z odsetkami. 

14. Dopuszcza się wniesienie przez Uczestnika Projektu zabezpieczenia w innej formie, 

a w szczególności oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu 

notarialnego. 

15. Koszt wystawienia zabezpieczenia jest finansowany przez Uczestnika Projektu, ale nie może być 

finansowany ze środków otrzymanych w ramach Projektu. 

16. Dopuszcza się wniesienie przez Uczestnika Projektu zabezpieczenia przez dwóch poręczycieli, 

z których każdy oddzielnie osiąga dochody nie niższe niż 1 500, 00 zł brutto miesięcznie. 

17. Poręczycielem może być pełnoletnia osoba fizyczna, która w chwili udzielenia poręczenia nie 

posiada żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz nie jest dłużnikiem w sprawach 

prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do 

niej nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych 

zobowiązań pieniężnych. 

18. W celu ustanowienia zabezpieczenia wymagane jest przedstawienie: 

- przez poręczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę – aktualnego (ważnego 1 miesiąc 

od daty wystawienia) zaświadczenia o wynagrodzeniu brutto, potwierdzającego średnią 

miesięczną wysokość uzyskanych dochodów z okresu trzech ostatnich pełnych miesięcy 



Najlepsze wsparcie na starcie –  

program tworzenia własnej firmy 

www.cdgpolska.pl | rekrutacja-podkarpacie@cdgpolska.pl 

 

CDG PRO Sp. z o.o. 

36-072 Świlcza 145b 

 

 

 

Strona 4 z 15 
 

(w przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony powinna być ona zawarta na okres co 

najmniej 1 roku, licząc od dnia podpisania umów o udzielenie wsparcia finansowego). 

- przez poręczyciela będącego emerytem kserokopii dokumentu potwierdzającego wysokość 

brutto emerytury z 3 ostatnich miesięcy i decyzji o przyznaniu emerytury; 

- przez poręczyciela będącego rencistą kserokopii dokumentu potwierdzającego wysokość renty 

brutto z 3 ostatnich miesięcy oraz okres, na jaki została przyznana i decyzji o przyznaniu renty oraz 

ustaleniu jej wysokości (z zastrzeżeniem, że w przypadku renty przyznanej na czas określony, okres 

na który została przyznana nie może się kończyć wcześniej niż rok od dnia podpisania umów 

o udzielenie wsparcia finansowego). 

19. W przypadku, gdy Uczestnik Projektu lub poręczyciel pozostają w związkach małżeńskich (nie mają 

sądownie lub notarialnie potwierdzonej rozdzielności majątkowej), do zawarcia umów o udzielenie 

wsparcia finansowego potrzebna jest zgoda poszczególnych małżonków dokonana w formie 

pisemnej podczas podpisywania umów w biurze projektu. 

20. W ramach Projektu każdy Poręczyciel może udzielić poręczenia tylko jednemu Uczestnikowi 

Projektu.  

21. Zwrot zabezpieczenia następuje na pisemny wniosek Uczestnika Projektu po całkowitym 

rozliczeniu przez niego otrzymanego wsparcia finansowego oraz po spełnieniu wymogu 

prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

22. Data podpisania umów o udzielenie wsparcia finansowego z Uczestnikiem Projektu nie może być 

wcześniejsza niż data rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej oznaczona we wpisie do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

23. Rodzaj działalności gospodarczej zadeklarowany w Formularzu rekrutacyjnym nie może ulec 

zmianie po zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie.  

24. Zmiana zadeklarowanego rodzaju działalności po zakwalifikowaniu się do Projektu będzie 

równoznaczna z rezygnacją Uczestnika Projektu i skutkuje jego wykluczeniem z dalszego udziału 

w Projekcie. W takim przypadku do Projektu może zostać przyjęta kolejna osoba z listy rezerwowej. 

25. Wsparcie finansowe dla Uczestnika Projektu stanowi pomoc de minimis i jest udzielane na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. 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 wskazanego powyżej rozporządzenia, 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.  

26. Każdemu Uczestnikowi Projektu, któremu zostanie udzielone wsparcie finansowe, Beneficjent 

wyda zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku 

do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de 

minimis. 
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27. Zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis powinno zostać wydane w dniu podpisania umów 

o udzielenie wsparcia finansowego. 

28. Jeżeli w wyniku rozliczenia wsparcia finansowego Uczestnik Projektu przedstawi dokumenty 

świadczące o wykorzystaniu mniejszej kwoty dotacji, niż wartość zapisana w zaświadczeniu, 

Beneficjent zobligowany będzie do wydania zaktualizowanego zaświadczenia o przyznaniu 

pomocy objętej zasadą de minimis. 

29. Pomoc w postaci wsparcia finansowego pomostowego podlega dyskontowaniu 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. 2004 nr 194 poz. 1983 

z późn. zm.). 

30. Niedozwolone jest finansowanie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem 

działalności gospodarczej z innych bezzwrotnych źródeł o charakterze publicznym (np. dotacja 

z powiatowego urzędu pracy, innego projektu z Działania 7.3 RPO WP). 

31. Uczestnik Projektu jest rozliczany przez Beneficjenta na podstawie zapisów niniejszego 

Regulaminu oraz zawartych umów o udzielenie wsparcia finansowego. 

§ 4 

Wsparcie finansowe w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

1. Bezzwrotna dotacja przyznawana jest jako stawka jednostkowa na samozatrudnienie w kwocie 23 

050,00 PLN netto. Stawka obejmuje wyłącznie kwalifikowalną kwotę dofinansowania podjęcia 

działalności gospodarczej, co oznacza, że stawka jednostkowa została pomniejszona o potencjalnie 

niekwalifikowalną część podatku VAT.  

2. Rodzaj przedsięwzięcia czy status podatnika VAT nie wpływają na wysokość stawki jednostkowej, 

a tym samym na wartość przyznawanego Uczestnikowi Projektu dofinansowania. Niezależnie od 

wskazanych wydatków w biznesplanie Uczestnik Projektu wnioskuje o wysokość dofinansowania 

równej obowiązującej stawce jednostkowej, która zostanie mu przyznana w niezmienionej 

wysokości jeżeli jego biznesplan zostanie oceniony pozytywnie i osiągnie wymagany próg 

punktowy do otrzymania dofinansowania. 

3. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości muszą zostać przeznaczone na pokrycie wydatków 

inwestycyjnych uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio 

uzasadnionych przez Uczestnika Projektu oraz poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia 

określonym w umowie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej. 

4. 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 

Uczestnika Projektu.  

5.  Katalog wydatków kwalifikowanych może obejmować: 

− zakup środków trwałych – składniki majątku trwałego,  

− zakup pojazdów samochodowych – osobowych lub ciężarowych oraz motocykli/skuterów o ile 

zakup takiego pojazdu jest ściśle związany z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej 

oraz będzie wykorzystywany jedynie do celu określonego w biznesplanie i jednocześnie nie 
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dotyczy działalności w sektorze transportu drogowego1 – maksymalnie do 50% wartości 

wnioskowanej dotacji,  

− zakup wyposażenia,  

− koszty prac remontowych i budowlanych (w tym prace adaptacyjne), pod warunkiem, że są 

ściśle związane z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, 

− wydatki przeznaczone na aktywa obrotowe (wydatki będące podstawą procesu produkcyjnego 

lub będą miały podlegać dalszemu obrotowi (np. sprzedaży) – maksymalnie do 50 % wartości 

wnioskowanej dotacji,  

− zakup wartości niematerialnych i prawnych,  

− wydatki na pokrycie innych niezbędnych kosztów związanych z rozpoczynaną i prowadzoną 

działalnością gospodarczą.  

6. Środki finansowe w postaci dotacji nie mogą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej 

działalności gospodarczej.  

7. Wydatki podlegające finansowaniu w ramach otrzymanego wsparcia powinny zostać poniesione 

w okresie nie dłuższym 3 miesiące od dnia ich przekazania.  

8. Uczestnik Projektu powinien dokonać zakupu towarów lub usług z przyznanych środków 

finansowych zgodnie z biznesplanem. 

9. Możliwe jest dokonywanie zakupu używanego sprzętu w ramach umów kupna-sprzedaży przy 

zachowaniu następujących warunków:  

a. posiadanie dokumentów: faktura VAT/rachunek, dowody zapłaty (jeśli występuje), 

b. 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 i posiada właściwości  techniczne 

niezbędne do realizacji przedsięwzięcia oraz spełnia obowiązujące normy i standardy, 

c. wartość rynkowa zakupionego sprzętu jest porównywalna do sprzętu o podobnych danych 

technicznych i podobnym okresie użytkowania oraz właściwości techniczne nabywanego 

sprzętu pozwalają na właściwe jego użytkowanie przy realizacji zamierzeń, 

d. transakcje nie mogą być zawierane pomiędzy członkami rodziny (współmałżonkami, rodzicami, 

rodzeństwem, dziećmi), a także pomiędzy osobami zamieszkałymi pod tym samym adresem, 

co Uczestnik Projektu, 

e. zapłata za sprzęt została właściwie udokumentowana (zarejestrowana w Urzędzie skarbowym 

i został odprowadzony podatek od czynności cywilnoprawnej) – jeżeli dotyczy. 

10. Kwota przyznanych środków na uruchomienie działalności gospodarczej nie może być 

przeznaczona na: 

a. leasing maszyn, pojazdów i urządzeń,  

b. wynagrodzenia wraz z pochodnymi,  

c. wniesienie wkładów do spółek,  

d. zakup nieruchomości,  

e. opłaty administracyjne i skarbowe, podatki, udziały wnoszone do spółek (bez prowadzenia 

działalności gospodarczej osobiście), zakup akcji, obligacji,  

f. wniesienie kaucji, 

 
1 W rozumieniu art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001 Nr 125 

poz. 1371). 
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g. sfinansowanie wydatków, które wcześniej były objęte wsparciem ze środków Unii Europejskiej 

lub w stosunku do których udzielona została pomoc publiczna (zakaz podwójnego 

finansowania),  

h. zapłatę kar i grzywien, w tym również kar umownych wynikających z naruszenia umów 

zawartych przez Uczestnika Projektu w ramach prowadzonej działalności, i innych podobnych 

opłat wynikających z naruszenia przez Uczestnika Projektu przepisów obowiązującego prawa, 

i. zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności w sektorze transportu 

towarów,  

j. zapłatę składek ubezpieczeniowych.  

11. Ze środków otrzymanych w ramach dotacji nie jest możliwe pokrycie wydatków inwestycyjnych 

określonych w ust. 5 od najbliższych członków rodziny2,  a także od osób zamieszkałych pod tym 

samym adresem, co Uczestnik Projektu. 

12. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostanie przekazane Uczestnikowi 

Projektu w jednej transzy po podpisaniu umowy dofinansowania podjęcia działalności 

gospodarczej. 

13. Wsparcie finansowe może zostać przyznane łącznie 80 Uczestnikom Projektu. 

§ 5 

Wsparcie finansowe w postaci wsparcia pomostowego 

1. W ramach Projektu istnieje możliwość uzyskania wsparcia pomostowego w okresie od 6 do 12 

miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie pomostowe 

przyjmie formę pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż 

równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji 

(2 600,00 PLN netto/miesiąc) na pokrycie bieżących opłat bezpośrednio związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej. Stawka obejmuje wyłącznie kwalifikowalną kwotę 

wsparcia pomostowego, co oznacza, że została ona pomniejszona o potencjalnie 

niekwalifikowalną część podatku VAT. 

2. Wsparcie pomostowe ma charakter pomocy de minimis.  

3. Wsparcie pomostowe może być udzielone dopiero po podjęciu działalności gospodarczej przez 

Uczestnika Projektu i jest przyznane pod warunkiem przyznania mu środków finansowych na 

rozwój przedsiębiorczości w  ramach Projektu. 

4. Uczestnik Projektu wnioskuje o wsparcie pomostowe w biznesplanie jednocześnie przedstawiając 

stosowne uzasadnienie potrzeby otrzymania wsparcia. 

5. Wsparcie pomostowe przyznaje się w oparciu o umowę podpisaną pomiędzy Beneficjentem 

a Uczestnikiem Projektu.  

6. Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego zawierana jest w tym samym terminie, co umowa 

dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej. 

7. Wsparcie pomostowe może zostać przyznane 80 Uczestnikom Projektu. 

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

z prowadzeniem działalności gospodarczej i może być przeznaczone wyłącznie na:  

− zapłatę danin publicznoprawnych, z wyjątkiem kar i grzywien,  

 
2 Za najbliższych członków rodziny uważa się osoby, które łączy z Uczestnikiem Projektu związek małżeński, 

stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia)  i/lub oraz związek z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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− wynagrodzenia pracowników, 

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

bezpośrednio wykorzystywanej na prowadzoną 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 i eksploatacyjnych, 

− koszty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego, opłaty i przelewy 

bankowe, 

− koszty paliwa zakupionego do pojazdów firmowych. 

9. 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 Unii Europejskiej (zakaz podwójnego 

finansowania tych samych wydatków),  

− zapłatę kar i grzywien, w tym również kar umownych wynikających z naruszenia umów 

zawartych przez Uczestnika Projektu w ramach prowadzonej działalności, i innych podobnych 

opłat wynikających z naruszenia przez Uczestnika Projektu przepisów obowiązującego prawa 

− sfinansowanie transakcji zawieranych pomiędzy najbliższymi członkami rodziny3, a także 

pomiędzy osobami zamieszkałymi pod tym samym adresem, co Uczestnik Projektu, 

− sfinansowanie wydatków na które została przyznana bezzwrotna dotacja. 

10. W przypadku podejmowania działalności gospodarczej przez Uczestnika Projektu 

z niepełnosprawnością wsparcie pomostowe nie może zostać wykorzystane na pokrycie 

obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe refundowanych przez Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

11. Pierwsza transza wsparcia pomostowego wypłacana jest wraz z bezzwrotną dotacją. Kolejne 

transze wypłacane są w kolejnych miesiącach w dniu, który odpowiada dniowi wypłaty pierwszej 

transzy. Miesięczna wysokość wsparcia nie może przekroczyć 2 600,00 PLN netto. 

W uzasadnionych przypadkach, niezależnych od Beneficjenta, wypłata transz może ulec 

opóźnieniu. 

12. W celu rozliczenia wsparcia pomostowego Uczestnik Projektu przedstawia Beneficjentowi 

zestawienia poniesionych wydatków za okresy 3 miesięczne, sporządzone w oparciu o dokumenty 

księgowe (zawierające m.in. takie dane jak: rodzaj wydatku, nr dokumentu księgowego, kwota 

dokumentu brutto, kwota dokumentu netto, stawka VAT) na wzorze stanowiącym załącznik nr 7 

 
3 Za najbliższych członków rodziny uważa się osoby, które łączy z Uczestnikiem Projektu związek małżeński, 

stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia)  i/lub oraz związek z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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do Regulaminu, przy czym Beneficjent ma prawo żądać wglądu w dokumenty księgowe ujęte w 

rozliczeniu. 

13. Uczestnik Projektu zobowiązany jest każdorazowo do przedkładania do biura projektu wraz 

z zestawieniem dokumentów potwierdzenia opłacania obowiązkowych składek ZUS za każdy 

miesiąc prowadzonej działalności gospodarczej. 

14. Zobowiązanie, którego dotyczy wydatek powinno dotyczyć miesięcy, za które przysługują 

rozliczane transze wsparcia pomostowego.  

15. Zestawienie wydatków, o którym mowa w ust.12 należy złożyć w terminie do 10 dni po upływie 

okresu otrzymania przelewem 3 transz wsparcia pomostowego (co 3 miesiące).  

16. Rozliczenie wydatków wsparcia pomostowego za dany okres (co 3 miesiące) nastąpi w terminie 30 

dni od dnia przedłożenia przez Uczestnika Projektu zestawienia wydatków.  

17. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wydatkowania środków Beneficjent wezwie 

Uczestnika Projektu do złożenia wyjaśnień i ewentualnego uzupełnienia braków w wyznaczonym 

terminie.  

18. Beneficjent wydaje każdemu Uczestnikowi Projektu, 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. 

19. Niezłożenie stosownych wyjaśnień i/lub uzupełnień braków i/lub uznanie wydatków za 

niekwalifikowalne jest równoznaczne z niedotrzymaniem warunków umowy o udzielenie wsparcia 

pomostowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem Projektu a Beneficjentem Projektu i stanowi 

podstawę do żądania zwrotu otrzymanych środków. 

§ 6 

Ocena formalna biznesplanu 

1. Biznesplan składany jest w biurze projektu w formie papierowej, na wzorze stanowiącym załącznik 

nr 1 do Regulaminu, wypełniony pismem komputerowym w języku polskim, bez „rażących” błędów 

(np. błędy w podstawowych obliczeniach, opis nie na temat ), podpisany czytelnie przez Uczestnika 

Projektu, w terminie określonym przez Beneficjenta, nie krótszym niż 10 dni roboczych od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia o terminie składania biznesplanów w biurze projektu i na stronie: 

https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-

doradcze/nwns/.  

2. Wymagane dokumenty jakie należy złożyć wraz z biznesplanem na okres 2 lat prowadzonej 
działalności:  

a) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z 

załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. poz. 1543) – 

załącznik numer 5 do niniejszego Regulaminu.  

b) Kopia zaświadczeń o wysokości otrzymanej pomocy de minimis lub pomocy publicznej w roku 

kalendarzowym w którym Uczestnik Projektu przystępuję do Projektu oraz w poprzedzających go 

dwóch latach kalendarzowych wystawionych przez podmioty udzielające pomocy (jeżeli dotyczy).  

c) Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w bieżącym roku 

kalendarzowym oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych – zgodnie z 

załącznikiem numer 6 do niniejszego Regulaminu.  

d) Uczestnik Projektu może do biznesplanu dołączyć dodatkowe załączniki ułatwiające ocenę 

planowanego przedsięwzięcia.  

https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/nwns/
https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/nwns/
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3. Termin oceny formalnej biznesplanów wynosi maksymalnie 15 dni roboczych od daty zamknięcia 

naboru biznesplanów. 

4. Ocena biznesplanów dokonywana jest przez Komisję Oceny Wniosków powoływaną przez 

Beneficjenta. 

5. Ocena dokonywana jest przez dwóch niezależnych oceniających, którzy złożyli oświadczenie 

bezstronności oraz o braku powiązań z ocenianymi Uczestnikami Projektu, a w przypadku 

wątpliwości rozstrzygnie opinia 3-go oceniającego. 

6. Przez naruszenie zasad bezstronności i rzetelności należy rozumieć w szczególności wszelkie 

odstępstwa od niniejszych Zasad, które mogą bezpośrednio wpłynąć na brak obiektywizmu 

w trakcie oceny biznesplanów. W szczególności, ze wsparcia udzielanego w ramach Projektu 

realizowanego przez Beneficjenta powinny zostać wyłączone osoby, które łączy lub łączył 

z pracownikiem Beneficjenta lub Wykonawcą uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny 

biznesplanów: 

− związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II 

stopnia) i/lub 

− związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.  

7. Fakultatywnie wydelegowani pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie mogą wziąć 

udział w posiedzeniu Komisji w charakterze obserwatorów z prawem wglądu do dokumentów 

i protokołów z posiedzeń Komisji. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez wydelegowanych 

pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie do obrad Komisji, termin ogłoszenia 

ostatecznych wyników oceny biznesplanów i przyznania dofinansowania może ulec wydłużeniu. 

8. Uczestnik Projektu na wezwanie przez Beneficjenta, może dokonać uzupełnień uchybień 

formalnych złożonego biznesplanu, w wyznaczonym przez Beneficjenta terminie, w szczególności 

w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów 

technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych.  

9. Uzupełnieniu nie może podlegać merytoryczna część biznesplanu. 

10. Biznesplan nie podlega procedurze uzupełniania gdy: 

a) Został złożony poza wyznaczonym terminem składania biznesplanów. 

b) Określona w biznesplanie działalność nie jest zgodna z działalnością przedstawioną przez 

Uczestnika Projektu w Formularzu rekrutacyjnym. 

c) Kwota wnioskowanego dofinansowania nie mieści się w limitach określonych w Regulaminie. 

d) Okres finansowania deklarowany przez Uczestnika Projektu nie zawiera się w okresie realizacji 

Projektu. 

11. Informację dotyczącą wyników oceny formalnej dokonanych przez Komisję Oceny Wniosków 

Beneficjent umieści w swojej siedzibie, na stronie internetowej oraz poinformuje każdego 

Uczestnika Projektu o jego wynikach. Dopuszcza się możliwość przekazania tej informacji za 

pomocą poczty elektronicznej. 

§ 7 

Ocena merytoryczna biznesplanu 

1. Biznesplany prawidłowe pod względem formalnym zostaną ocenione merytorycznie przez Komisję 

Oceny Wniosków w oparciu o kartę oceny biznesplanu stanowiącą załącznik numer 2 do niniejszego 

Regulaminu z uwzględnieniem danych z Formularza rekrutacyjnego Uczestnika Projektu. 

2. Ocena biznesplanu jest dokonywana pod kątem potwierdzenia zasadności prowadzenia 

działalności gospodarczej przez danego Uczestnika Projektu, możliwości jej funkcjonowania i 
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utrzymania się na rynku przez co najmniej 12 miesięcy i prawidłowości sporządzenia budżetu 

przedsięwzięcia. 

3. Termin oceny merytorycznej biznesplanów wynosi maksymalnie 20 dni roboczych od daty 

ogłoszenia wyników oceny formalnej.  

4. Kryteria oceny biznesplanów wraz z maksymalną liczbą punktów możliwych do uzyskania: 

I. Doświadczenie zawodowe i umiejętności – 15 pkt 

II. Spójność – 15 pkt 

III. Racjonalność przedsięwzięcia – 20 pkt 

IV. Plan operacyjny – 25 pkt 

V. Wykonalność przedsięwzięcia – 20 pkt  

VI. Zasadność przyznania wsparcia pomostowego – 5 pkt  

5. Maksymalna łączna liczba punktów do przyznania za kryteria punktowe oceny biznesplanu wynosi 

100. 

6. Nie ma możliwości rekomendowania do dofinansowania biznesplanu złożonego przez Uczestnika 

Projektu, który otrzymał w ocenie mniej niż 60 punktów ogółem (60% punktów). 

7. W przypadku biznesplanów, które uzyskały taką samą liczbę punktów lub w przypadku których 

wystąpiły duże rozbieżności sięgające co najmniej 25 punktów w ocenie przez 2 oceniających 

o wyniku oceny decyduje 3 oceniający, którego ocena jest wiążąca. 

8. Wstępna lista rankingowa i rezerwowa tworzone są w oparciu o malejącą liczbę punktów uzyskaną 

z oceny merytorycznej z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. Ocena merytoryczna biznesplanu w każdej kategorii i części podlegającej ocenie, przedstawiana jest 

w postaci liczb całkowitych (bez części ułamkowych). Po przedstawieniu każdej z dwóch 

niezależnych od siebie ocen, obliczana jest średnia arytmetyczna punktów zaokrąglona do liczb 

całkowitych. 

10. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej zostanie przyznane 80 

Uczestnikom Projektu, których biznesplany zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Oceny 

Wniosków (50 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, 30 osób pracujących). 

§ 8 

Procedura odwoławcza 

1. Uczestnicy Projektu, których biznesplan został oceniony negatywnie na etapie oceny formalnej lub 

odrzucony na etapie oceny merytorycznej (oceniony negatywnie lub oceniony pozytywnie, ale nie 

rekomendowany do dofinansowania) będą mieli możliwość złożenia wniosku o ponowne 

rozpatrzenie z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/informacji dotyczących zakresu 

przedsięwzięcia i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybień formalnych (bez możliwości 

modyfikacji biznesplanu). Odwołanie nie może dotyczyć rozszerzenia biznesplanu o nowe treści. 

2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu powinien zostać złożony przez Uczestnika Projektu 

w formie pisemnej w biurze projektu w terminie 3 dni roboczych od daty publikacji wstępnej listy 

rankingowej biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania w biurze projektu i na stronie: 

https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-

doradcze/nwns/.  

3. Beneficjent ma obowiązek dokonania powtórnej oceny biznesplanu w terminie 15 dni roboczych 

od dnia wpłynięcia wniosku w tej sprawie. Ponowna ocena dokonywana będzie przez innych 

członków Komisji Oceny Wniosków. 

4. Uczestnik Projektu otrzyma pisemną informację o ponownej wyniku oceny. Dopuszcza się 

możliwość przekazania Uczestnikowi Projektu informacji o wyniku oceny za pomocą poczty 

https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/nwns/
https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/nwns/
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elektronicznej. Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą i nie przysługuje od niej 

odwołanie.  

5. Po rozpatrzeniu odwołań utworzona zostanie ostateczna lista biznesplanów rekomendowanych do 

dofinansowania: łącznie 80 najlepiej ocenionych biznesplanów (50 osób bezrobotnych lub 

biernych zawodowo, 30 osób pracujących) zostanie rekomendowanych do dofinansowania, 

a pozostałe ocenione pozytywnie trafią na listę rezerwową (listy będą zanonimizowane). 

§ 9 

Przyznanie wsparcia finansowego 

1. Po złożeniu biznesplanu Uczestnik Projektu rejestruje działalność gospodarczą na terenie 

województwa podkarpackiego.  

2. W terminie 10 dni roboczych od poinformowania Uczestnika Projektu o zarekomendowaniu do 

dofinansowania jest on zobligowany do dostarczenia do Beneficjenta wszystkich niezbędnych 

dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej: 

− kopia dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej4, 

− kopia nadania numeru REGON, 

− zaktualizowany biznesplan na okres 2 lat działalności firmy, jeżeli w wyniku oceny/negocjacji 

uległ on modyfikacji5, 

− 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 (jeśli dotyczy), 

− formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący 

załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu, 

− zaświadczenie potwierdzające otwarcie rachunku bankowego (nazwa banku i numer 

rachunku), 

− kserokopia odpowiedniego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA lub 

ZUS ZFA/ZPA), 

− Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w bieżącym roku 

kalendarzowym oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, 

− kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie jako płatnika podatku VAT (jeżeli dotyczy), 

− w przypadku osób odchodzących z rolnictwa oraz członków ich rodzin do wniosku należy 

dodatkowo dołączyć oświadczenie o przejściu z systemu ubezpieczeń społecznych rolników 

(KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS); 

− zabezpieczenie zwrotu środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej (składane na łączną wartość Umowy dofinansowania podjęcia działalności oraz 

Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego). 

3. Kserokopie załączonych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem 

poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, 

aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Uczestnika Projektu lub opatrzone na stronie 

napisem „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony …”, aktualną datą oraz własnoręcznym 

podpisem Uczestnika Projektu. 

 
4 Odpowiednio wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego lub 
innego właściwego rejestru, wydany nie wcześniej niż 10 dni roboczych przed dniem złożenia dokumentów. 
5 Biznesplan winien być sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków 
finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 
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4. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 2 w wyznaczonym przez Beneficjenta 

terminie do biura projektu jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w Projekcie i skutkuje 

odrzuceniem Uczestnika Projektu oraz możliwością zakwalifikowania przez Beneficjenta do udziału 

w Projekcie osoby z listy rezerwowej.  

5. W terminie 10 dni roboczych od dostarczenia przez Uczestnika Projektu dokumentów 

wymienionych w pkt. 2, zostanie on zaproszony do biura projektu w celu podpisania w 

wyznaczonym terminie następujących umów: 

− umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej – załącznik nr 3 

− umowy o udzielenie wsparcia pomostowego – załącznik nr 4 

6. Niespełnienie przez Uczestnika Projektu ust. 5 jest równoznaczne z rezygnacją z udziału 

w projekcie i skutkuje jego odrzuceniem oraz możliwością zakwalifikowania przez Beneficjenta do 

udziału w Projekcie osoby z listy rezerwowej.  

7. W przypadku, pojawienia się oszczędności finansowych Beneficjent dopuszcza możliwość 

rekomendowania do dofinansowania kolejnych biznesplanów najwyżej ocenionych z ostatniej tury 

naboru. 

§ 10 

Kontrola założonej w ramach Projektu działalności gospodarczej i przeznaczenia środków. 

1. Beneficjent ma prawo kontroli prawidłowości wykonywania umów o udzielenie wsparcia 

finansowego (umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej i umowy o udzielenie 

wsparcia pomostowego). 

2. Beneficjent jest uprawniony do sprawdzenia: 

- czy działalność gospodarcza jest rzeczywiście prowadzona przez Uczestnika Projektu; 

- czy Uczestnik Projektu wykorzystuje zakupione w ramach Projektu towary lub usługi zgodnie 

z charakterem prowadzonej działalności; 

- czy Uczestnik Projektu rozliczył otrzymane środki w terminie wskazanym w niniejszym 

Regulaminie oraz w umowach o udzielenie wsparcia finansowego, nie dłuższym niż 3 miesiące od 

dnia ich przekazania; 

- czy Uczestnik Projektu zwrócił środki przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości w otrzymane od 

Beneficjenta wraz z odsetkami ustawowymi w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania od 

Beneficjenta; 

- czy Uczestnik Projektu nie korzysta z podwójnego finasowania. 

3. Przedmiotem kontroli jest ustalenie, czy dotowana działalność gospodarcza jest rzeczywiście 

prowadzona. W tym celu kontrola odbywa się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej 

lub w oparciu o dokumenty dotyczące prowadzonej działalności (w zależności od charakteru 

prowadzonej działalności). Sprawdzeniu podlega np. czy jest prowadzona księgowość 

przedsięwzięcia (np. księga przychodów i rozchodów), czy są odprowadzane składki do ZUS, czy są 

dokonywane rozliczenia z US, czy są zawierane umowy z klientami, czy wyciągi bankowe 

potwierdzają dokonywanie sprzedaży w ramach prowadzonej działalności, czy jest prowadzona 

strona internetowa działalności gospodarczej, itp. 

4. Beneficjent przeprowadzi co najmniej jedną kontrolę w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania 

umów o udzielenie wsparcia finansowego. Kontrole będą przeprowadzone na miejscu inwestycji, 

tj. w miejscu wskazanym w biznesplanie. Beneficjent będzie miał także dodatkowe prawo do 

uzyskania niezbędnych informacji i oświadczeń od Uczestnika Projektu drogą telefoniczną i/lub 

mailową.  

5. Uczestnik Projektu zobowiązany jest poddać się kontroli wskazanej w ust. 4 i 9. 
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6. Uniemożliwienie lub utrudnianie kontroli jest równoznaczne z niedotrzymaniem warunków umów 

o udzielenie wsparcia finansowego zawieranych pomiędzy Uczestnikiem Projektu a Beneficjentem 

i stanowi podstawę do żądania zwrotu otrzymanych środków. 

7. Beneficjent informuje Uczestnika Projektu o kontroli z przynajmniej 3 dniowym wyprzedzeniem 

sposobem telefonicznym i mailowym wyznaczając tym samym termin kontroli.  

8. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent ma prawo do przełożenia terminu kontroli. 

9. Monitorowanie odnoszące się do tego czy dana działalność prowadzona jest w wymaganym 

okresie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej będzie 

prowadzone osobno po upływie tych 12 miesięcy, w okresie realizacji Projektu. 

10. Beneficjent sporządza raport pokontrolny.  

11. Jeżeli w czasie kontroli zostaną stwierdzone jakiekolwiek nieprawidłowości, Beneficjent zwróci się 

na piśmie do Uczestnika Projektu o ich wyjaśnienie oraz o ewentualne ich skorygowanie.  

12. W przypadku gdy Uczestnik Projektu nie dostosuje się do uwag z raportu pokontrolnego bądź 

okaże się, że Uczestnik Projektu wykorzystał całość lub część dotacji niezgodnie z przeznaczeniem 

stosuje się odpowiednio założenia § 11 niniejszego Regulaminu.  

§ 11 

Zwrot środków finansowych otrzymanych na rozwój przedsiębiorczości  

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do zwrotu przyznanych środków finansowych wraz 

z ewentualnie naliczonymi odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia ich wymagalności w terminie 

30 dni od dnia otrzymania wezwania Beneficjenta lub właściwego organu kontrolnego 

w sytuacjach, gdy: 

a) Uczestnik Projektu prowadził działalność gospodarczą przez krótszy okres niż wymagane 12 

miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Do okresu prowadzenia 

działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub 

korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego; 

b) Uczestnik Projektu zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 

miesięcy jej prowadzenia; 

c) Uczestnik Projektu złoży niezgodne z prawdą oświadczenia (na etapie ubiegania się o środki na 

rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej); 

d) Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych opisanych w § 10, Beneficjent lub inny organ 

kontrolny uzna, że Uczestnik Projektu wykorzystał całość lub część dotacji niezgodnie 

z przeznaczeniem, bez zachowania właściwych procedur, a także gdy Uczestnik Projektu pobrał 

całość lub część dotacji w sposób nienależny lub w nadmiernej wysokości; 

e) Uczestnik Projektu naruszy inne istotne warunki niniejszego Regulaminu lub zawartych umów 

o udzielenie wsparcia finansowego. 

2. Jeżeli Uczestnik Projektu nie zwróci środków wskazanych w ust 1 niniejszego paragrafu, a także 

jeżeli nie zastosuje się do uwag pokontrolnych opisanych w § 10, zostanie uruchomiona przez 

Beneficjenta procedura weksla in blanco.  

§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zapisy niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.  

2. W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją niniejszego Regulaminu interpretacji wiążącej 

dokonuje Beneficjent.  
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3. Kwestie sporne nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane będą przez Beneficjenta, a w 

przypadku braku porozumienia, właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy siedzibie 

Beneficjenta. 

4. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.  

5. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany niniejszego Regulaminu spowodowane 

zmianami w dokumentach programowych i wytycznych do Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz przepisów prawa dotyczących realizacji 

Projektu.  

6. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Projektu 

https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-

doradcze/nwns/ z informacją o zaistniałej zmianie. 

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej Projektu. 

https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-

doradcze/nwns/.  

 

Załączniki do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:  

1. Wzór Biznesplanu – załącznik nr 1  

2. Karta oceny Biznesplanu – załącznik nr 2.  

3. Umowa dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej– załącznik nr 3 

4. Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego – załącznik nr 4 

5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik nr 5 

6. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis – załącznik nr 6 

7. Wzór zestawienia dokumentów – załącznik nr 7 

 

Świlcza, 17.06.2020r. 
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