REGULAMIN
przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
W ramach Projektu:
Praca przede wszystkim - nowe zatrudnienie lub własna firma odpowiedzią na zwolnienia z przyczyn niedotyczących
pracownika.
Numer identyfikacyjny Projektu: RPPM.05.06.00-22-0043/17
§1
Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady ubiegania się Uczestników Projektu Praca przede wszystkim - nowe zatrudnienie
lub własna firma odpowiedzią na zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika o przyznanie środków
finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zwanego dalej wsparciem, oraz zasady udzielania,
wypłacania, rozliczania tego wsparcia i korzystania z niego.
2. Projekt, o którym mowa powyżej w ust. 1, zwany dalej Projektem, jest realizowany przez Stowarzyszenie „Wolna
Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku (Lider), zwane dalej SWP, w Partnerstwie z Fundacją
Gospodarczą im. Karola Marcinkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 05 Zatrudnienie, Działanie: 05.06 Adaptacyjność pracowników.
3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
§2
Rodzaj i zakres przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej
1. Udzielane na podstawie niniejszego Regulaminu środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej
obejmują:
1) przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zaplanowanej dla 10
osób, zwanej dalej dotacją, tj. środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w wysokości średnio 23
000,00 zł na osobę (ale nie wyższej niż nie wyższej niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia za
pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia).
2) wsparcie pomostowe w formie:
a) podstawowego wsparcia pomostowego, zaplanowanego dla 10 osób, tj. wsparcia finansowego w kwocie 1
600,00 zł za 1 miesiąc, przyznawanego na 6 miesięcy przypadających w okresie do 6 miesięcy od dnia
rozpoczęcie działalności gospodarczej,
b) przedłużonego wsparcia pomostowego, zaplanowanego dla 8 osób, przyznawanego na kolejne 6
miesięcy (jednakże nie dłużej niż do 12 miesiąca od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności
gospodarczej), tj. wsparcia finansowego w kwocie 1 600,00 zł za 1 miesiąc, przyznawanego w
uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosku złożonego nie później niż w 5 m-cu otrzymywania
podstawowego wsparcia pomostowego,
c) wsparcia szkoleniowo-doradczego o charakterze specjalistycznym, zaplanowanego dla 10 osób,
udzielanego w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, w formie
Indywidualnej (śr. 3 h /U) i grupowej (śr. 4 h/grupę), w oparciu o zasadę de minimis.
2. Jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozpoczęcie działalności gospodarczej polega na udzieleniu osobie fizycznej,
która rozpoczęła działalność gospodarczą, jednorazowego, bezzwrotnego wsparcia kapitałowego, ułatwiającego
sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego
przedsiębiorstwa, w wysokości średnio 23 000,00 zł na osobę (nie wyższej niż 6-krotna wysokość przeciętnego
wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia).

3. Wysokość udzielonej Dotacji uzależniona jest od potrzeb Uczestnika Projektu związanych z uruchomieniem
działalności gospodarczej i wykazanych we Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie
działalności gospodarczej, w tym w szczególności w biznesplanie, i zweryfikowanych w ramach oceny tych
dokumentów. Dotacja jest bezzwrotna z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszym Regulaminie i w umowie
na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
4. Środki z jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone na
pokrycie wydatków inwestycyjnych nie mniej niż 70% kwoty dotacji (w tym m.in. środków transportu, składników
majątku trwałego, kosztów prac remontowych i budowlanych) oraz wydatków na środki obrotowe (do 30% kwoty
dotacji) uznane za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnione przez
uczestnika projektu we wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności
gospodarczej. Środki dotacji powinny służyć pokryciu wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie
nowego przedsiębiorstwa, a nie stanowić pomocy operacyjnej służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności
przedsiębiorstwa (np. czynsz, reklama, promocja, ubezpieczenia).
5. Uczestnicy Projektu uprawnieni są do przeznaczenia podstawowe wsparcia pomostowego na pokrycie
obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym składek ZUS,
podatków oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością.
6. Jeżeli sytuacja podatkowa zmieni się na etapie udziału w projekcie, będzie miała ona zastosowanie dla uczestnika
projektu (w szczególności dotyczy podatku VAT).
7. Formy wsparcia realizowane zgodnie ze Standardami realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.6 i umową o
dofinansowanie projektu.

§3
Postanowienia dotyczące pomocy de minimis
1. Środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznane Uczestnikowi Projektu po podjęciu przez
niego działalności gospodarczej udzielane jest w oparciu o zasadę de minimis, o której mowa w Rozporządzeniu
Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L nr 352 z 24 grudnia 2013 r.), przy czym rozporządzenie to
stosuje się do pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom we wszystkich sektorach, z wyjątkiem:
a) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
objętym rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/200014;
b) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych;
c) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do
obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:
(i) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów
podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą;
(ii) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym;
d) pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn.
pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej
lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
e) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów
sprowadzanych z zagranicy, oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w
sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z
Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1073);
f) pomocy w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu.
2. Jeżeli uczestnik projektu planuje prowadzić działalność w sektorach, o których mowa w punkcie 1. lit. a, b, c, a także
inną działalność, niepodlegającą wykluczeniu z uzyskania wsparcia w ramach projektu, oraz zapewni rozdzielność

rachunkową tych działalności, wówczas pomoc w ramach projektu może zostać udzielona na pokrycie kosztów
kwalifikowalnych ponoszonych w ramach działalności, która nie jest objęta wyłączeniem.
3. Pomoc udzielona w ramach projektu nie może spowodować przekroczenia maksymalnej kwoty pomocy przyznanej
jednemu przedsiębiorstwu wynoszącej 200 000 euro w okresie trzech lat podatkowych, a w przypadku
przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może
przekroczyć 100 000 euro w okresie trzech lat podatkowych.
4. Datą przyznania pomocy de minimis jest data zawarcia umów o udzielenie wsparcia.
§4
Warunki udzielenia przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej
1. Środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą być przydzielone Uczestnikowi Projektu, który
spełni łącznie następujące warunki:
1) należy do co najmniej jednej z poniższych grup:
a) osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6
miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
b) pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z
przyczyn niedotyczących pracownika;
2) należy do co najmniej jednej z poniższych grup:
a) osoby z niepełnosprawnościami,
b) osoby powyżej 50 roku życia,
c) kobiety,
d) osoby o niskich kwalifikacjach;
3) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadał aktywnego wpisu w
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i nie był zarejestrowany jako
przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) i nie prowadził działalności na podstawie odrębnych
przepisów;
4) w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch
latach podatkowych, nie otrzymał pomocy 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
wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego towarów – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro,
obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu
udzielenia pomocy (załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu);
5) nie korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON
oraz środków oferowanych w ramach RPO WP 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z
podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej;
6) nie był karany za przestępstwa skarbowe oraz korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do
czynności prawnych;
7) nie pozostaje w stosunku do SWP i/lub pracownika SWP, partnera lub wykonawcy w związku mogącym
naruszyć zasady bezstronności w procesie rekrutacji i oceny wniosku;
8) nie był karany karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);
9) odbędzie rozmowę z doradcą zawodowym, na podstawie której wypracuje wspólnie IPD (Indywidualny Plan
Działania) w kierunku ścieżki przedsiębiorczości, ukończy 40-godzinne szkolenie prowadzące do zdobycia
kompetencji w obszarze podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej i doradztwo indywidualne
10) złoży w terminie wniosek na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, który zostanie pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Wniosków;
11) po otrzymaniu decyzji o przyznaniu wsparcia finansowego dopełni w terminie formalności warunkujące zawarcie
umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz umowy
o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego;

12) przedłoży oświadczenie o braku zajęcia komorniczego z tytułu obowiązku alimentacyjnego;
13) spełni pozostałe wymogi określone w niniejszym Regulaminie lub w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w
Projekcie.
2. Uczestnicy projektu, którzy otrzymali środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej zobowiązani są do
prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności
gospodarczej.

§5

1.
2.

3.

4.
5.

Procedura oceny wniosków o wsparcie i przyznawania środków finansowych
na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Dotacja przyznawana jest na wniosek Uczestnika Projektu, który podlega ocenie na zasadach określonych poniżej.
Podstawowe wsparcie pomostowe może być przyznane wyłącznie Uczestnikowi Projektu, któremu przyznana
została Dotacja, i jest udzielane na wniosek Uczestnika Projektu, złożony jednocześnie z wnioskiem o przyznanie
jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej, podlegający ocenie na zasadach
określonych poniżej.
Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz o przyznanie
podstawowego wsparcia pomostowego należy złożyć w Biurze Projektu SWP w Gdańsku w terminie do 7 dni od daty
ukończenia podstawowego wsparcia szkoleniowo – doradczego, którego ukończenie potwierdzono odpowiednim
zaświadczeniem wydanym przez SWP, pod rygorem ich odrzucenia.
Nabór wniosków w konkursie zamkniętym w terminie określonym na stronie internetowej www.swp.gda.pl w zakładce
Praca przede wszystkim oraz przekazanym każdemu uczestnikowi projektu w formie pisemnej.
Wniosek o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej składa się na formularzu, który stanowi załącznik nr 7, a
wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego – na formularzu, który stanowi załącznik nr 14. Wnioski
należy wypełnić komputerowo. Wnioski powinny być podpisane przez Uczestnika Projektu w przeznaczonych
do tego miejscach, a każda strona wniosku (i załączników), na której nie ma podpisu, powinna być parafowana. Do
wniosków należy dołączyć:
1) wpis do KRS lub innego właściwego rejestru, kopię nadania numeru REGON uczestnikowi projektu, kopię
aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/ KRUS. Dokumenty
te należy przedłożyć tylko w przypadku, gdy działalność gospodarcza została zarejestrowana przed złożeniem
niniejszego wniosku. Niemniej jednak, przedmiotowe załączniki należy dostarczyć najpóźniej do dnia zawarcia
umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.
2) biznesplan (sporządzony na formularzu, który stanowi załącznik nr 11 i 11a), w którym Uczestnik Projektu
podaje w szczególności:
1) charakterystykę planowanego przedsięwzięcia;
2) wysokość łącznej kwoty wnioskowanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
3) szczegółowe zestawienie towarów lub usług, które przewidywane są do zakupienia w ramach realizacji
biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości
jednostkowej;
4) termin, w którym nastąpi pełne wykorzystanie środków przyznanych uczestnikowi projektu na rozpoczęcie
działalności gospodarczej.
3) harmonogram rzeczowo-finansowy (sporządzony na formularzu, który stanowi załącznik nr 10);
4) oświadczenie w przedmiocie zamiaru zarejestrowania się jako płatnik VAT;
5) zobowiązanie do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na
pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
6) oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de
minimis (złożone na formularzach, które stanowią załączniki nr 8 i 9) w przedmiocie otrzymania pomocy de
minimis (wraz z kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy
– w wypadku, gdy Uczestnik Projektu taką pomoc otrzymał);

7) Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo – doradczej, w tym zaświadczenie potwierdzające ukończenie w
ramach Projektu szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, wydane przez SWP;
8) dokumenty potwierdzające uprawnienia, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne lub celowe do
prowadzenia planowanej działalności gospodarczej;
9) formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
10) płytę CD z zapisanymi na niej plikami elektronicznymi zawierającymi: wnioski, biznesplan, harmonogram
rzeczowo-finansowy inwestycji, dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 6, oraz ewentualnie dodatkowe
dokumenty składane przez Uczestnika Projektu wraz z wnioskiem. Wszystkie pliki elektroniczne muszą być
tożsame z dokumentami składanymi w wersji papierowej. SWP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki
wynikające z ewentualnych rozbieżności pomiędzy wersją papierową i elektroniczną lub pomiędzy oryginałem a
kopią wniosku.
6. Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wnioski o
przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w pierwszej kolejności podlegają ocenie formalnej w oparciu o
Kartę Oceny Formalnej, która stanowi załącznik nr 17. W wypadku braków formalnych, w tym w szczególności w
wypadku braku załączników, wymaganych oświadczeń, podpisów lub paraf, niewypełnienia wszystkich rubryk w
formularzach, o których mowa w ust. 3, kardynalnych błędów rachunkowych lub innych oczywistych nieścisłości,
wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z
wnioskiem o udzielenie wsparcia pomostowego podlegają odrzuceniu z zastrzeżeniem postanowienia ust. 6 poniżej.
W wypadku, gdy braki dotyczą jedynie wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego, odrzuceniu
podlega tylko ten wniosek.
7. Uczestnik Projektu, którego wniosek został odrzucony na etapie oceny formalnej, może w terminie 51 dni od daty
otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku złożyć poprawiony lub uzupełniony wniosek (wyłącznie w zakresie
wskazanych błędów lub braków formalnych). W razie złożenia w terminie poprawnego wniosku, jest on kierowany do
oceny merytorycznej. W wypadku przekroczenia ww. terminu, nieusunięcia lub niewłaściwego usunięcia wskazanych
wcześniej uchybień, wniosek jest odrzucany, a decyzja o odrzuceniu jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie. W razie ujawnienia nowych uchybień wniosek jest ponownie odrzucany z prawem do złożenia
poprawionego/uzupełnionego wniosku we wskazanym zakresie. Jeżeli uchybienia formalne dotyczyły wyłącznie
wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego, ocena wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji
inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej może nastąpić dopiero po upływie 5-dniowego terminu na
złożenie poprawionego/uzupełnionego wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego.
8. Jeżeli wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej i o
przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego spełniają warunki formalne, są one kierowane do Komisji Oceny
Wniosków, która działa w oparciu o Regulamin Komisji Oceny Wniosków (załącznik nr 23 do niniejszego
Regulaminu) i rozpatrywane w ciągu 21 dni roboczych od daty złożenia poprawnego i kompletnego pod względem
formalnym wniosku o udzielenie wsparcia, przy czym:
1) każdy wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej może
otrzymać maksymalnie 100 punktów, wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego –
maksymalnie 15 punktów, natomiast wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego nie jest
punktowany;
2) wnioski podlegają ocenie merytorycznej dokonywanej przez dwóch niezależnych Ekspertów w oparciu o Karty
Oceny Merytorycznej, zał. 18 (w wypadku wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na
rozpoczęcie działalności gospodarczej ocenie podlega przede wszystkim wykonalność przedsięwzięcia:
dostępność zasobów, możliwości pozyskania i utrzymania rynków zbytu, zapewnienie płynności finansowej po
upływie okresu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej; operacyjność (przejrzystość,
prostota, zrozumiałość założeń); kompletność (całościowość opisu przedsięwzięcia); niezbędność i racjonalność
finansowa zakupów towarów lub usług przewidzianych w biznesplanie ze środków przyznanych na rozpoczęcie
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działalności gospodarczej przy uwzględnieniu ich parametrów technicznych lub jakościowych, a w wypadku
wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego decydująca będzie sytuacja ekonomiczna firmy);
3) ocena merytoryczna dokonana przez KOW (stanowiąca średnią arytmetyczną dwóch ocen) stanowić będzie
podstawę do ułożenia listy wniosków spełniających minimum punktowe, uszeregowanych w kolejności malejącej
liczby uzyskanych punktów;
4) wniosek może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Nie jest możliwy wybór do dofinansowania wniosku, który
uzyskał mniej niż 60% punktów ogółem i/lub mniej niż 40% punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie
oceny, zgodnie z KOM. W przypadku, rozbieżności sięgających co najmniej 30% punktów pomiędzy ocenami
dwóch członków Komisji (przy czym ocena przynajmniej jednej z nich musi wynosić minimum 60% punktów),
wniosek poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniający. Ocena tej osoby stanowi
wówczas ocenę ostateczną wniosku;
5) członek Komisji oceniający wniosek, proponuje niższą niż wnioskowana kwotę dofinansowania w przypadku
zidentyfikowania kosztów, które uzna za nieuzasadnione (np. za niezwiązane z przedsięwzięciem lub zawyżone
w porównaniu ze stawkami rynkowymi). Członek Komisji oceniający wniosek, przedstawiając propozycję niższej
kwoty dofinansowania będzie brać pod uwagę, czy po takiej zmianie przedsięwzięcie opisane we wniosku
będzie nadal wykonalne i utrzyma swoje standardy jakościowe. W żadnym wypadku kwota dofinansowania
zaproponowana przez członka Komisji nie może przekroczyć kwoty, o którą ubiega się wnioskodawca;
6) członkowie Komisji, którzy oceniali dany wniosek, wypracowują wspólne stanowisko odnośnie obniżenia
wysokości proponowanej kwoty dofinansowania i zapisują ustalenia w KOM. Informacja na temat wysokości
uzgodnionej kwoty dofinansowania zamieszczona zostaje w protokole z posiedzenia Komisji. Jeżeli nie dojdzie
do uzgodnienia jednolitego stanowiska, wniosek zostaje skierowany do trzeciego członka Komisji. Ocena trzeciej
osoby jest ostateczna i wiążąca;
7) lista wniosków spełniających minimum punktowe podpisywana jest przez Przewodniczącego/ Zastępcę
Przewodniczącego KOW;
8) dofinansowanie w postaci środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane jest
wnioskom, które uzyskały największą liczbę punktów, przy czym uzależnione jest to od dostępności środków;
9) z posiedzenia Komisji sporządza się protokół (zawierający informacje z przebiegu prac Komisji, zgodnie ze
wzorem Regulaminu KOW), w tym załączoną listę ocenionych wniosków, który podpisywany jest przez
wszystkich członków Komisji oraz obserwatora. Protokół z posiedzenia Komisji wraz ze wszystkimi załącznikami
oraz wnioskami uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego przechowuje SWP;
10) Ostateczna lista uczestników zakwalifikowanych do wsparcia (z podaniem m.in. numeru wniosku, liczby
uzyskanych punktów) umieszczana jest na stronie internetowej www.swp.gda.pl oraz w jego siedzibie w miejscu
ogólnodostępnym po zakończeniu etapu procedury odwoławczej.
11) SWP zobowiązane jest do pisemnego poinformowania każdego uczestnika projektu o wynikach oceny jego
wniosku w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia w/w listy.
12) Po otrzymaniu informacji o wynikach oceny i możliwości przyznania dofinansowania uczestnik projektu
zobowiązany jest do zarejestrowania działalności gospodarczej lub uzyskania wpisu do innego właściwego
rejestru, najpóźniej do dnia podpisania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.
9. SWP ma obowiązek pisemnego poinformowania osoby ubiegającej się o udzielenie wsparcia o wynikach
merytorycznej oceny wniosku (tj. o liczbie uzyskanych punktów, decyzji o przyznaniu wsparcia i jego wysokości lub o
odrzuceniu wniosku o udzielenie wsparcia oraz załączyć kserokopię Kart Oceny wraz z merytorycznym
uzasadnieniem, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych - Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), a w wypadku odrzucenia wniosku – podać także uzasadnienie takiej decyzji,
w terminie 5 dni roboczych od opublikowania listy rankingowej.
10. W przypadku stwierdzenia na etapie oceny merytorycznej ewidentnych błędów w treści wniosku, utrudniających
oceniającym właściwe zrozumienie intencji wnioskodawcy (błędy rachunkowe, oczywiste pomyłki, zapisy powodujące
rozbieżne interpretacje) dopuszcza się możliwość korekty wniosku w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
przekazania powyższej informacji. Korekta może obejmować wyłącznie punkty wskazane przez oceniających.

Członkowie Komisji, którzy oceniali dany wniosek, wypracowują w tym przypadku wspólne stanowisko, następnie
ustalenia te są przekazywane wnioskodawcy z prośbą o dokonanie stosownej korekty w treści wniosku.
11. SWP utworzy rezerwę na odwołania w wysokości 20% środków przeznaczonych na udzielnie dotacji na poczet
pozytywnie rozpatrzonych odwołań.
12. Uczestnik projektu ma możliwość złożenia do SWP wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, wraz z
przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/informacji dotyczących zakresu przedsięwzięcia i/lub uzupełnieniem
ewentualnych uchybień formalnych w sytuacji, gdy:
a) nie otrzyma dofinansowania (wniosek o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności
gospodarczej został odrzucony na etapie oceny formalnej, merytorycznej bądź też uzyskał liczbę punktów nie
pozwalającą na zajęcie na wstępnej liście rankingowej miejsca gwarantującego uzyskanie dofinansowania);
b) otrzyma kwotę mniejszą od tej, o którą wnioskował.
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien zostać złożony przez uczestnika projektu w formie pisemnej w
terminie do 72 dni od daty otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku.
13. SWP ma każdorazowo obowiązek pisemnego poinformowania uczestnika projektu o wynikach powtórnej oceny
wniosku o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do informacji
pisemnej dotyczącej wyników oceny, SWP zobowiązane jest załączyć kserokopię Kart Oceny wraz z merytorycznym
uzasadnieniem, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).
14. W przypadku braku odwołań lub w sytuacji, gdy odwołania zostały rozstrzygnięte negatywnie, SWP uwolnione środki
przeznacza na udzielenie dotacji osobom z dalszych miejsc listy rankingowej, które spełniły warunki do otrzymania
dofinansowania.
15. SWP ma obowiązek dokonania powtórnej oceny Biznesplanu w terminie 5 dni roboczych od dnia wpływu wniosku w
tej sprawie, dokonanej przez dwóch innych ekspertów niż eksperci dokonujący pierwszej oceny; taki wniosek
kwalifikuje się do otrzymania Dotacji, jeżeli średnia arytmetyczna z dwóch ocen wynosi co najmniej 60%
maksymalnej liczby punktów (chyba że rozbieżność między nimi wynosi co najmniej 30% maksymalnej liczby
punktów), a w odniesieniu do wszystkich ocen poszczególnych kryteriów – otrzymał co najmniej 40% maksymalnej
liczby punktów. SWP ma każdorazowo obowiązek pisemnego poinformowania Uczestnika Projektu o wynikach
powtórnej oceny wniosku. Powtórna ocena jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.
16. Członek Komisji oceniający wniosek, może zaproponować niższą niż wnioskowana kwotę dofinansowania
w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za nieuzasadnione (np. za niezwiązane z przedsięwzięciem lub
zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi).
17. Dofinansowanie w postaci środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane jest
wnioskom, które uzyskały największą liczbę punktów, przy czym uzależnione jest to od dostępności środków.
18. Ostateczna lista uczestników zakwalifikowanych do wsparcia (z podaniem m.in. numeru wniosku, liczby uzyskanych
punktów) projektu sporządzana jest po przeanalizowaniu wszystkich wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy i
umieszczana jest na stronie internetowej SWP oraz w jego siedzibie w miejscu ogólnodostępnym po zakończeniu
etapu procedury odwoławczej.
19. Uczestnicy projektu, którzy otrzymali środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej zobowiązani są do
prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności
gospodarczej.

§6
Zawarcie umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej
1. Warunkiem podpisania Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności
gospodarczej jest złożenie przez uczestnika projektu następujących załączników:
a) wpisu do KRS lub innego właściwego rejestru;
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b)
c)
d)
e)

kopii nadania numeru REGON uczestnikowi projektu;
kopii aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/ KRUS;
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego podejmowanej działalności;
oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków
Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP na pokrycie tych samych wydatków
związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej;
f) wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z
załącznikami.
Załączniki takie jak: wpis do KRS lub innego właściwego rejestru, kopię nadania numeru REGON uczestnika
projektu oraz kopię aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS
ZFA/ZPA)/KRUS należy przedłożyć w przypadku, gdy nie stanowiły one załączników do wniosku o przyznanie
jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
2. Dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe są udzielane Uczestnikowi Projektu na podstawie Umowy na otrzymanie
jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a
SWP po dostarczeniu przez Uczestnika Projektu dokumentów, o których mowa powyżej w ust. 1 i po rozpoczęciu
przez niego działalności gospodarczej. Wzór Umowy stanowi załącznik nr 12.
3. W umowie na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Uczestnik
Projektu zobowiązuje się w szczególności do:
1) nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej przez minimalny okres 12 miesięcy,
2) dokonania zakupu towarów i/lub usług ze środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości zgodnie z
biznesplanem,
3) rozliczenia Dotacji w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło zakończenie wykorzystywania Dotacji (tj. od
daty ostatniego wydatku pokrywanego z Dotacji).
4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach termin określony powyżej w ust. 1 może być przedłużony na wniosek
Uczestnika Projektu, złożony nie później niż w terminie 14 dni przed dniem, w którym zmiana umowy w tym zakresie
ma wejść w życie.

1.
2.

3.
4.

§7
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
Uczestnik Projektu, któremu udzielona została Dotacja, ma obowiązek ustanowienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Formami zabezpieczenia zwrotu przez uczestnika projektu środków otrzymanych na rozpoczęcie działalności
gospodarczej może być poręczenie, weksel własny in blanco, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja
bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego, czy też akt notarialny o poddaniu się
egzekucji przez dłużnika, przy czym Uczestnik projektu, któremu udzielona została dotacja, ma obowiązek
ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o udzielenie wsparcia w dwóch formach:
1) obligatoryjnie w formie weksla własnego in blanco (składanego wraz z deklaracją)
2) oraz w drugiej formie – zaproponowanej przez Uczestnika Projektu i zaakceptowanej przez SWP, w tym, np. w
formie:
a. hipoteki na nieruchomości własnej lub osoby trzeciej do kwoty skazanej przez SWP, pod warunkiem, że
nieruchomość nie jest obciążona innymi hipotekami w stopniu, który uniemożliwi ustanowienie zabezpieczenia w
wysokości zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi,
b. blokady środków na rachunku bankowym na okres do 18 miesięcy w kwocie wskazanej przez SWP,
c. poręczenie co najmniej dwóch osób fizycznych lub prawnych zaakceptowanych przez SWP.
Zabezpieczenie zwrotu otrzymanego wsparcia jest składane przez uczestnika projektu po podpisaniu Umowy,
stanowiąc jednocześnie warunek do wypłaty kwoty jednorazowej dotacji inwestycyjnej.
W przypadku uczestnika projektu pozostającego w związku małżeńskim, jeśli obowiązuje ustawowa wspólność
majątkowa, wymagana jest zgoda współmałżonka na złożenie zabezpieczenia i zawarcie umowy w postaci złożenia

5.

6.

7.
8.

1.
2.

3.

4.

Oświadczenia o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z umowy o
przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej (załącznik nr 13).
Propozycję zabezpieczenia, o którym mowa powyżej Uczestnik wskazuje we wniosku o przyznanie jednorazowej
dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej i podlega ona wstępnej akceptacji w ramach oceny
tego wniosku. Przed podpisaniem umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie
działalności gospodarczej Uczestnik Projektu zobowiązany jest do dostarczenia do Biura Projektu SWP określonych
przez SWP dokumentów lub informacji dotyczących proponowanej formy zabezpieczenia (takich jak np.
zaświadczenia potencjalnych poręczycieli o zarobkach/dochodach, potwierdzenie posiadania środków finansowych
na rachunku bankowym, itp.), w oparciu o które SWP podejmuje ostateczną decyzję co do akceptacji danej formy
zabezpieczenia. W razie braku akceptacji Uczestnik Projektu ma obowiązek przedstawienia innych propozycji
zabezpieczenia. Nieprzedstawienie propozycji zabezpieczenia, która zostanie zaakceptowana przez SWP, skutkuje
odmową udzielenia wsparcia na rozwój przedsiębiorczości.
W przypadku gdy zabezpieczenie jest ustanawiane przez osoby trzecie i dotyczy majątku wspólnego małżonków do
udzielania zabezpieczenia potrzebna jest zgoda małżonka osoby składającej oświadczenie o zabezpieczeniach,
dokonana w formie pisemnej w miejscu i w sposób uzgodniony z przedstawicielem SWP.
Zabezpieczenie należy ustanowić w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji
inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pod rygorem odstąpienia przez SWP od tej umowy.
Zabezpieczenie jest zwracane Uczestnikowi Projektu po złożeniu przez niego oświadczenia, o którym mowa w § 10
ust. 3 niniejszego Regulaminu.
§8
Wypłata wsparcia finansowego
SWP wypłaca środki Dotacji na rachunek bankowy Uczestnika Projektu wskazany w Umowie na otrzymanie
jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Dotacja wypłacana jest uczestnikowi projektu przez SWP w systemie zaliczkowym - zaliczka w wysokości 100%
kwoty dotacji, wypłacana po podpisaniu Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie
działalności gospodarczej i złożeniu zabezpieczenia. Ponadto zgodnie z przepisami prawa o podatku dochodowym
od osób fizycznych środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu
finansowanego z udziałem środków europejskich są wolne od podatku dochodowego.
Uczestnik projektu powinien ponieść wydatki podlegające finansowaniu w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej
na rozpoczęcie działalności gospodarczej najpóźniej w ciągu 3 miesięcy po otrzymaniu środków w ramach Umowy
na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jednak z uwagi na
długotrwałość procedur poprzedzających podpisanie umowy i wypłatę środków, uczestnik projektu może
sfinansować inwestycję ze środków własnych (wydatki muszą być poniesione po złożeniu przez uczestnika projektu
Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej) i otrzymać ich
refundację po otrzymaniu środków w ramach Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na
rozpoczęcie działalności gospodarczej (pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku).
Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy uczestnik projektu ponosi na własne ryzyko.

§9
Wsparcie pomostowe
1. Wsparcie pomostowe (jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej) przyznawane jest w postaci:
a) usług doradczo-szkoleniowych, o charakterze specjalistycznym (indywidualnych lub grupowych) udzielanych w
okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej;
b) pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za
pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacania

wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności
gospodarczej, w tym:
- podstawowe wsparcie pomostowe, zaplanowane dla 10 osób, którym przyznano dotację inwestycyjną, w kwocie 1
600,00 zł za 1 miesiąc, przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- przedłużone wsparcie pomostowe, zaplanowane dla 8 osób, na kolejne 6 miesięcy (jednakże nie dłużej niż do 12
miesiąca od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej), w kwocie 1 600,00 zł za 1 miesiąc,
przyznawane w uzasadnionych przypadkach na wniosek uczestnika.
2. Uczestnicy projektu uprawnieni są również do przeznaczenia pomocy finansowej ze wsparcia pomostowego na
pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym
kosztów ZUS, podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością.
3. Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia
pomostowego (załącznik nr 14 do niniejszego Regulaminu) przez okres 6 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia
prowadzenia działalności gospodarczej. Pomoc w opracowaniu i przygotowaniu stosownego wniosku powinna
stanowić jeden z elementów wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego w ramach projektu.
4. SWP podpisuje z uczestnikiem projektu Umowę o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego (załącznik nr 6
do niniejszego Regulaminu), która określa w szczególności wartość i warunki wypłaty środków oraz stanowi podstawę
wypłacenia środków.
5. SWP wypłaca podstawowe wsparcie pomostowe z puli środków zarezerwowanych na ten cel w projekcie.
6. Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane jest w miesięcznych transzach. Przed wypłatą kolejnej transzy wsparcia
uczestnik projektu powinien przedłożyć oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS.
7. Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane jest w systemie zaliczkowym. W związku z powyższym, uczestnik
projektu nie może być zobligowany do przedstawiania dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w
ramach wsparcia pomostowego.
8. Do Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego powinny być załączone następujące dokumenty:
a) potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej;
b) wpis do KRS lub innego właściwego rejestru;
c) kopia nadania numer REGON uczestnikowi projektu;
d) biznesplan działalności przedsiębiorstwa (załącznik nr 11 do niniejszego Regulaminu);
e) kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/KRUS;
f) oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu
Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP na pokrycie tych samych wydatków związanych z
podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej;
g) oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w
poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy 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 wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego towarów – równowartość w złotych kwoty 100 000
euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu
udzielenia pomocy;
h) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu
przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy
de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy;
i) formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
9. W przypadku, gdy niektóre z powyższych załączników zostały przedłożone przez uczestnika projektu na etapie
wnioskowania o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej, nie ma
obowiązku składania ich ponownie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy na skutek zaistniałych zmian konieczne jest
dokonanie przez uczestnika projektu aktualizacji złożonych załączników.

10. W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu istnieje możliwość przedłużenia udzielania
wsparcia pomostowego o kolejne 6 miesięcy (jednakże nie dłużej niż do 12 miesiąca od dnia rozpoczęcia
prowadzenia działalności gospodarczej). Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku
o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 16 do niniejszego Regulaminu) składanego do
SWP.
11. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego składany jest przez uczestnika projektu do SWP nie
później niż w piątym miesiącu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego.
12. Do Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego powinny być załączone następujące dokumenty:
a) zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o
niezaleganiu z uiszczaniem podatków;
b) 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 uczestnika projektu PIT/CIT, w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej uczestnika
projektu;
c) oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu
Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP na pokrycie tych samych wydatków związanych z
podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej;
d) oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w
poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy 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 wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego towarów – równowartość w złotych kwoty 100 000
euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu
udzielenia pomocy; lub
e) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu
przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy
de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy;
f) formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
13. Wypłata uczestnikowi projektu środków w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego odbywa się z puli środków
zarezerwowanych na ten cel w projekcie, na zasadach takich jak dla podstawowego wsparcia pomostowego.
14. W przypadku, gdy opóźnienie w przekazywaniu płatności wynika z przyczyn niezależnych od SWP, uczestnikowi
projektu nie przysługuje prawo żądania odsetek za opóźnioną płatność. W przypadku wystąpienia opóźnień w
przekazywaniu płatności, wynikających z przyczyn niezależnych od SWP, przekraczających 14 dni, SWP
zobowiązane jest niezwłocznie poinformować uczestnika projektu, w formie pisemnej, o przyczynach opóźnień i
prognozie przekazania płatności.
15. Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego podlegają ocenie formalnej w oparciu o Kartę oceny
Formalnej, która stanowi załącznik nr 17, na zasadach określonych w paragrafie 5, pkt 6 – 8 niniejszego regulaminu.
16. Wsparcie pomostowe udzielane jest osobom, którym przyznano dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
17. Ostateczna lista uczestników zakwalifikowanych do wsparcia pomostowego (z podaniem m.in. numeru wniosku)
sporządzana jest po zakończeniu etapu procedury odwoławczej, opisanej w paragrafie 5 niniejszego regulaminu i
umieszczana jest na stronie internetowej SWP oraz w jego siedzibie w miejscu ogólnodostępnym.
18. Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego podlegają ocenie formalnej w oparciu o Kartę oceny
Formalnej, która stanowi załącznik nr 17, na zasadach określonych w paragrafie 5, pkt 6 – 7 niniejszego regulaminu.
19. Jeżeli wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego spełnia warunki formalne, podlega ocenie
merytorycznej.
20. Oceny wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego dokonuje Komisja Oceny Wniosków (KOW),
która działa w oparciu o Regulamin Komisji Oceny Wniosków (załącznik nr 23 do niniejszego Regulaminu) i
rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia poprawnego i kompletnego pod względem formalnym
wniosku o udzielenie wsparcia, przy czym:
1) każdy wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego może otrzymać maksymalnie 15 punktów.
2) wnioski podlegają ocenie merytorycznej dokonywanej przez dwóch niezależnych Ekspertów w oparciu o w oparciu o
Kartę Oceny Merytorycznej wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 22). Ocenie

podlega przede wszystkim sytuacja ekonomiczna firmy);
3) ocena merytoryczna dokonana przez KOW (stanowiąca średnią arytmetyczną dwóch ocen) stanowić będzie
podstawę do ułożenia listy wniosków spełniających minimum punktowe, uszeregowanych w kolejności malejącej
liczby uzyskanych punktów;
4) wniosek może uzyskać maksymalnie 15 punktów. Nie jest możliwy wybór wniosku, który uzyskał mniej niż 60%
punktów ogółem. W przypadku, rozbieżności sięgających co najmniej 30% punktów pomiędzy ocenami dwóch
członków Komisji (przy czym ocena przynajmniej jednej z nich musi wynosić minimum 60% punktów), wniosek
poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniający. Ocena tej osoby stanowi wówczas ocenę
ostateczną wniosku;
5) Na tej podstawie sporządzana jest wstępna lista oceny wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe.
6) Uczestnik projektu ma możliwość złożenia do SWP wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, wraz z
przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/informacji i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybień formalnych w
sytuacji, gdy wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe został odrzucony na etapie oceny formalnej,
merytorycznej bądź też uzyskał liczbę punktów nie pozwalającą na zajęcie na wstępnej liście rankingowej miejsca
gwarantującego uzyskanie dofinansowania);
7) Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien zostać złożony przez uczestnika projektu w formie pisemnej w
terminie do 5 dni od daty otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku (liczy się data wpływu).
8) SWP ma każdorazowo obowiązek pisemnego poinformowania uczestnika projektu o wynikach powtórnej oceny
wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe j (do informacji pisemnej dotyczącej wyników oceny, SWP załączy
kserokopię Kart Oceny wraz z merytorycznym uzasadnieniem, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).
9) SWP ma obowiązek dokonania powtórnej oceny wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe w terminie 5 dni
roboczych od dnia wpływu wniosku w tej sprawie, dokonanej przez dwóch innych ekspertów niż eksperci dokonujący
pierwszej oceny; taki wniosek kwalifikuje się do otrzymania Dotacji, jeżeli średnia arytmetyczna z dwóch ocen wynosi
co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów (chyba że rozbieżność między nimi wynosi co najmniej 30%
maksymalnej liczby punktów), a w odniesieniu do wszystkich ocen poszczególnych kryteriów – otrzymał co najmniej
40% maksymalnej liczby punktów. SWP ma każdorazowo obowiązek pisemnego poinformowania Uczestnika
Projektu o wynikach powtórnej oceny wniosku. Powtórna ocena jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie
przysługuje odwołanie.
21. Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest wnioskom, które uzyskały największą liczbę punktów, przy czym
uzależnione jest to od dostępności środków.
22. Ostateczna lista uczestników zakwalifikowanych do przedłużonego wsparcia pomostowego (z podaniem m.in. numeru
wniosku, liczby uzyskanych punktów) w ramach projektu sporządzana jest po przeanalizowaniu wszystkich wniosków
o ponowne rozpatrzenie sprawy i umieszczana jest na stronie internetowej SWP oraz w jego siedzibie w miejscu
ogólnodostępnym po zakończeniu etapu procedury odwoławczej.
§ 10
Zmiana sposobu wydatkowania środków Dotacji
1. Uczestnik projektu może dokonywać przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w
zaakceptowanym ww. harmonogramie rzeczowo-finansowym do wysokości nie przekraczającej 15% zakładanej
wartości wydatku, co nie wymaga akceptacji SWP, a jedynie pisemnego poinformowania SWP wraz z
uzasadnieniem, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmian.
2. Zmiany, o których mowa powyżej, nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji
inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a jedynie pisemnego poinformowania SWP wraz z
uzasadnieniem, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmian. W przypadku pozostałych zmian do ww.
harmonogramu rzeczowo-finansowego wymagana jest wcześniejsza akceptacja SWP.
§ 11
Rozliczenie Dotacji
1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do rozliczenia 100% środków Dotacji.

2. Uczestnik projektu powinien ponieść wydatki podlegające finansowaniu w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej
na rozpoczęcie działalności gospodarczej najpóźniej w ciągu 3 miesięcy po otrzymaniu środków w ramach Umowy
na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jednak z uwagi na
długotrwałość procedur poprzedzających podpisanie umowy i wypłatę środków, uczestnik projektu może
sfinansować inwestycję ze środków własnych (wydatki muszą być poniesione po złożeniu przez uczestnika projektu
Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej) i otrzymać ich
refundację po otrzymaniu środków w ramach Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na
rozpoczęcie działalności gospodarczej (pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku). Wszelkie koszty
poniesione przed podpisaniem umowy uczestnik projektu ponosi na własne ryzyko.
3. Rozliczenie Dotacji następuje przez złożenie przez Uczestnika Projektu – w terminie 14 dni od zakończenia
ponoszenia wydatków objętych dotacją (tj. od daty poniesienia ostatniego wydatku finansowanego z Dotacji) –
oświadczenia o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem wraz ze szczegółowym zestawieniem
towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków objętych Dotacją, i wskazaniem ich parametrów
technicznych lub jakościowych. Przez wydatkowanie środków Dotacji zgodnie z biznesplanem należy rozumieć
przeznaczenie Dotacji na wydatki określone w biznesplanie w zakresie zaakceptowanym przez Komisję Oceny
Wniosków. Na żądanie SWP Uczestnik Projektu przedstawi kopie dokumentów księgowych dotyczących zakupów
wymienionych w wyżej wymienionym zestawieniu (SWP nie weryfikuje jednakże poprawności tych dokumentów).
4. Uczestnicy projektu rozliczają wydatki ponoszone w ramach dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w
kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT) bez względu na fakt, czy są płatnikami podatku VAT czy też nie.
Niemniej jednak, uczestnik projektu ubiegający się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej powinien
jednoznacznie określić na etapie konstruowania założeń biznesplanu, czy zamierza zarejestrować się jako płatnik
podatku VAT, a następnie w momencie podpisania Umowy o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na
rozpoczęcie działalności gospodarczej zobowiązać się do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej w wyniku
zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
5. Środki dotacji powinny służyć pokryciu wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowego
przedsiębiorstwa, a nie stanowić pomocy operacyjnej służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności
przedsiębiorstwa (np. czynsz, reklama, promocja, ubezpieczenia).
6. Dotacja wypłacana jest uczestnikowi projektu przez SWP w systemie zaliczkowym - zaliczka w wysokości 100%
kwoty dotacji, wypłacana po podpisaniu Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie
działalności gospodarczej.
Ponadto zgodnie z przepisami prawa o podatku dochodowym od osób fizycznych środki finansowe otrzymane przez
uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich są
wolne od podatku dochodowego.
§ 12
Obowiązek zwrotu Dotacji
1. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich
otrzymania w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania SWP lub właściwego organu kontrolnego jeżeli:
1) otrzymane środki zostaną wykorzystane niezgodnie z biznesplanem, w szczególności w sytuacji gdy zakupiono
towary lub usługi nie ujęte w zestawieniu towarów lub usług przewidzianych do zakupienia, z zastrzeżeniem, że
uczestnik projektu może wystąpić do SWP z pisemnym wnioskiem o zmianę biznesplanu, w szczególności w
zakresie zestawienia towarów i usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub
jakościowych oraz wartości jednostkowych. SWP w ciągu 15 dni od otrzymania wniosku uczestnika projektu
informuje go pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian;
2) uczestnik projektu będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, przy czym do
okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub
korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego;
3) zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności

gospodarczej;
4) złoży niezgodne z prawdą oświadczenia na etapie ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej;
5) naruszy inne istotne warunki umowy.
§ 13
Kontrola prawidłowości wykonywania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie
działalności gospodarczej
1. SWP kontroluje prawidłowość wykonania umowy w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności
gospodarczej, w szczególności przez weryfikację spełniania warunków, o których mowa poniżej. Tym samym
weryfikuje przede wszystkim:
1) fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu;
2) wykorzystanie przez niego zakupionych towarów lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności, w
tym z zatwierdzonym biznesplanem. W szczególności uczestnik projektu powinien posiadać sprzęt i
wyposażenie zakupione z otrzymanych środków i wykazane w rozliczeniu. W przypadku gdy w ramach kontroli
stwierdzone zostanie, iż uczestnik projektu nie posiada towarów, które wykazał w rozliczeniu, a które nabył w
celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. materiały zużywane w celu świadczenia
usług) lub w celu dalszej sprzedaży, uczestnik projektu powinien wykazać przychód z tytułu świadczonych usług
lub sprzedaży towarów lub w inny sposób uzasadnić fakt posiadania zakupionych towarów.
2. Uczestnik Projektu, który otrzymał wsparcie na rozwój przedsiębiorczości, ma obowiązek poddania się kontroli i
monitoringowi SWP oraz innych upoważnionych instytucji, w tym co najmniej jednej kontroli SWP przeprowadzanej w
siedzibie działalności gospodarczej Uczestnika Projektu lub w miejscu prowadzenia przez niego działalności
gospodarczej. W szczególności Uczestnik Projektu ma obowiązek:
1) udostępnić osobie dokonującej kontroli wgląd w dokumenty,
2) umożliwić osobom dokonującym kontroli przeprowadzenie czynności kontrolnych w tym dostęp do siedziby i
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Uczestnika Projektu oraz do przedmiotów i usług
zakupionych ze środków Dotacji,
3) udzielić osobom dokonującym kontroli wszelkich informacji dotyczących środków uzyskanych przez Uczestnika
Projektu w ramach wsparcia na rozwój przedsiębiorczości.
3.
Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur lub
pobranej w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, są naliczane od dnia przekazania nieprawidłowo
wykorzystanej lub pobranej dotacji.

1.

2.
3.
4.

§ 14
Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin jest podany do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w siedzibie Lidera Projektu, w
siedzibie Partnera Projektu oraz na stronie internetowej Lidera Projektu www.swp.gda.pl w zakładce Praca przede
wszystkim.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Lidera Projektu www.swp.gda.pl
(zakładka Praca przede wszystkim).
W wypadku zmian Regulaminu lub załączników do Regulaminu, po uprzedniej akceptacji IZ, wchodzą one w życie z
dniem ogłoszenia na stronie internetowej Lidera Projektu www.swp.gda.pl (zakładka Praca przede wszystkim).
Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część:
1) Wzór oświadczenia o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej.
2) Wzór oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków
Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO WER oraz środków RPO WP 2014-2020
na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.
3) Wzór oświadczenia o niekaralności za przestępstwa skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i
posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

4)

Wzór oświadczenia o niepozostawaniu w stosunku do SWP i/lub pracownika SWP, partnera lub wykonawcy w
związku mogącym naruszyć zasady bezstronności w procesie rekrutacji i oceny wniosku.
5) Wzór oświadczenia o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).
6) Wzór umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego.
7) Wzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
8) Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis.
9) Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.
10) Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.
11) Wzór biznesplanu.
11a) Sekcja E do biznesplanu
12) Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
13) Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z umowy o
przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
14) Wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.
15) Wzór oświadczenia o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osoby fizycznej zobowiązań wynikających z
umowy o dofinansowanie projektu.
16) Wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.
17) Wzór Karty Oceny Formalnej Wniosku o dotację inwestycyjną / podstawowe wsparcie pomostowe / przedłużone
wsparcie pomostowe.
18) Wzór Karty Oceny Merytorycznej wniosku o dotację.
19) Wzór Karty Oceny Merytorycznej wniosku o wsparcie pomostowe.
20) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
21) Oświadczenie o niezaleganiu z ZUS.
22) Wzór Karty Oceny Merytorycznej wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.
23) Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków.

