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Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz 

uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL 

 
 

Zasady zostały opracowane w celu zapewnienia trwałości i operacyjności realizowanych przedsięwzięć z 

zakresu wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL. Określają 

one minimalne wymagania dotyczące beneficjentów (projektodawców), typu i zakresu tematycznego 

projektów, uczestników (bezpośrednich odbiorców pomocy), zasad przyznawania wsparcia, w tym zasad 

udzielania pomocy publicznej/de minimis, a także monitorowania i rozliczania przyznanej pomocy. 

 

Ilekroć w Zasadach jest mowa o: 

 
Beneficjencie – oznacza wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 

prowadzących działalność gospodarczą oraz oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Niemniej 

jednak beneficjenci aplikujący o wsparcie powinni posiadać udokumentowane doświadczenie w zakresie 

realizacji projektów z zakresu promocji przedsiębiorczości
1
. 

 

Komisji Oceny Wniosków (KOW) – oznacza to Komisję powoływaną przez Beneficjenta do zadań, której 

należy: wybór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego/przedłużonego wsparcia pomostowego, 

wybór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz ocena biznesplanów. 

KOW złożona jest z ekspertów powołanych przez Beneficjenta i fakultatywnie z przedstawicieli IOK. 

Projekcie – oznacza to przedsięwzięcie, realizowane w ramach Poddziałania 8.1.2 (zgodnie  

z zapisami Planu Działania dla Priorytetu VIII), opisane we wniosku, będące przedmiotem umowy  

o dofinansowanie projektu, zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez 

Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych a Beneficjentem. 

Uczestniku projektu – osoba fizyczna biorąca udział w projekcie realizowanym przez Beneficjenta, 

spełniająca warunki określone dla grupy docelowej Poddziałania 8.1.2 w Szczegółowym Opisie Priorytetów 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z dnia 1 czerwca 2010 roku. 

Operatorze wsparcia finansowego – oznacza beneficjenta udzielającego wsparcia finansowego 

w ramach Poddziałania 8.1.2, który w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku  

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404  

z późn. zm.) jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej/de minimis;  

 

Podstawowe wsparcie pomostowe – oznacza wsparcie pomostowe przyznawane na wniosek uczestnika 

projektu, przez okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, 

obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość 

minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia środków finansowych na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji 

                                                           
1
 Wnioskodawca powinien przedstawić swoje doświadczenie w zakresie realizacji projektów z zakresu promocji 

przedsiębiorczości w pkt. 3.6 „Potencjał i doświadczenie projektodawcy” we wniosku o dofinansowanie projektu. 
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(wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu). Beneficjent może w 

uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na pokrycie wydatków ponoszonych przez uczestnika projektu w 

okresie od dnia rejestracji działalności gospodarczej do dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia 

pomostowego. 

Przedłużonym wsparciu pomostowym – oznacza wsparcie pomostowe udzielane po zakończeniu 

podstawowego wsparcia pomostowego w okresie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy  

o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w 

kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia 

środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, połączone z doradztwem oraz pomocą w 

efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego 

projektu).Beneficjent może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na pokrycie wydatków 

ponoszonych przez uczestnika projektu w okresie od dnia rejestracji działalności gospodarczej do dnia 

zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. 

Rozpoczęciu działalności gospodarczej – oznacza, iż za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej 

należy uznać dzień wskazany jako data rozpoczęcia działalności we wpisie do ewidencji działalności  

 

1. Zasady udzielania wsparcia 

Celem wsparcia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL 

jest promowanie postaw przedsiębiorczych oraz wspieranie rozwiązań służących tworzeniu nowych miejsc 

pracy w sektorze przedsiębiorczości. Dla realizacji tego celu został przewidziany zestaw instrumentów 

adresowanych do osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, 

obejmujący m.in. wsparcie doradcze i szkoleniowe oferowane w momencie zakładania firmy oraz w 

początkowym okresie jej funkcjonowania, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, a 

także wsparcie pomostowe o charakterze szkoleniowo - doradczym i finansowym przez okres do 6 / do 12 

miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. 

 

1.1 Wymagania wobec beneficjentów 

 

1.1.1 W ramach Poddziałania 8.1.2 funkcję beneficjenta może pełnić każdy podmiot z wyłączeniem osób 

fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą oraz oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych). Niemniej jednak beneficjenci aplikujący o wsparcie powinni posiadać 

udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji projektów z zakresu promocji przedsiębiorczości
2
. 

 

1.1.2  Do obowiązków beneficjenta należy przede wszystkim: 

a) opracowanie i przedłożenie w Instytucji Organizującej Konkurs wniosku o dofinansowanie projektu 

(załącznik 5.1 do Dokumentacji), zawierającego szczegółowe informacje na temat zakresu planowanego 

wsparcia, w tym odnośnie: 

                                                           
2
Wnioskodawca powinien przedstawić swoje doświadczenie w zakresie realizacji projektów z zakresu promocji 

przedsiębiorczości w pkt. 3.6 „Potencjał i doświadczenie projektodawcy” we wniosku o dofinansowanie projektu.  
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-  sposobu i trybu rekrutacji uczestników projektu; 

- planowanego zakresu wsparcia doradczo-szkoleniowego (w tym założeń programowych, zakresu 

tematycznego, metodologii nauczania, planowanej liczby doradców i wykładowców, wymiaru godzinowego, 

liczebności grup, itp.); 

- obiektywnych i merytorycznych kryteriów selekcji uczestników projektu, którym zostaną przyznane środki 

na rozwój przedsiębiorczości; 

- sposobu i trybu monitorowania prawidłowości realizacji i wydatkowania przyznanego wsparcia. 

b) pozyskanie i rekrutacja uczestników projektu. 

c) realizacja wsparcia doradczo-szkoleniowego, w tym w szczególności zapewnienie odpowiednio przygotowanej 

kadry wykładowców, zaplecza organizacyjnego i merytorycznego dla uczestników projektu, materiałów 

dydaktycznych, itp.). 

d) dokonanie podziału środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego pomiędzy 

uczestników projektu na podstawie kryteriów opisanych we wniosku o dofinansowanie projektu oraz przy 

zagwarantowaniu bezstronności i przejrzystości zastosowanych procedur, w tym organizacja prac Komisji Oceny 

Wniosków. 

e) monitorowanie prawidłowości wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przyznanych 

uczestnikowi projektu w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych z 

uczestnikiem projektu. 

f)  realizacja projektu zgodnie z przepisami prawa (w tym w szczególności z przepisami ustawy o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy publicznej) oraz obowiązującymi dokumentami programowymi w szczególności 

zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej PO KL, System Realizacji PO KL 2007 – 2013, zasadami udzielania 

pomocy publicznej w ramach PO KL. 

 

1.1.3 Po dokonaniu wyboru wniosków do dofinansowania oraz po podpisaniu umów o dofinansowanie projektu 

Instytucja Organizująca Konkurs umieści na swojej stronie internetowej, listę beneficjentów pełniących funkcję 

operatorów wsparcia finansowego w celu umożliwienia osobom zainteresowanym udziałem w projekcie zgłoszenie 

się do projektu. 

 

1.1.4  Beneficjent może realizować projekt we współpracy z partnerami lub przewidzieć realizację części 

Projektu poprzez zlecenie usług
 3

. 

1.1.5 Osoby zatrudnione u beneficjenta, partnera lub wykonawcy nie mogą być Uczestnikami realizowanego 
projektu. 

 

 

1.2 Wymagania wobec uczestników projektu 

 

1.2.1 Odbiorcami wsparcia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości mogą być wszystkie osoby fizyczne - z 

wyłączeniem osób, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w 

Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. 

działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia 

do projektu. 

 

                                                           
3
 Wymagania dotyczące partnerstwa i zlecania usług w ramach projektu zostały szczegółowo opisane  

w Dokumentacji konkursowej, do której niniejsze Zasady są załącznikiem. 
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1.2.2  Zgodnie z SzOP w ramach Poddziałania 8.1.2 uczestnikami projektu mogą być osoby zwolnione
4
, 

przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, 

zatrudnione u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. Pod pojęciem 

pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne należy rozumieć pracodawcę, który 

wprowadza zmiany mające na celu przystosowanie przedsiębiorstwa do obecnej sytuacji gospodarczej lub 

restrukturyzację organizacji. 

1.2.3 W przypadku osób zwolnionych przez pracodawcę przechodzącego procesy adaptacyjne  

i modernizacyjne w projekcie może wziąć udział osoba pozostająca bez zatrudnienia, której stosunek pracy 

wygasł lub został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy 

przed dniem przystąpienia do projektu. Ponadto w projekcie mogą wziąć udział pracownicy przewidziani do 

zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Osoba przewidziana 

do zwolnienia to osoba, która znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku 

służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy; 

Osoba zagrożona zwolnieniem to osoba zatrudniona u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

przed przystąpieniem do projektu potencjalnego uczestnika dokonał rozwiązania stosunku pracy lub 

stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych 

zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks 

pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku 

służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników 

 

1.2.4 Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów w ramach PO KL wsparcie w ramach 

Poddziałania 8.1.2  powinno zostać skierowane w szczególności do: 

- pracodawców i pracowników pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i 

modernizacyjne; 

- przedsiębiorców; 

- osób, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 

miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. 

1.2.5 Uczestnik projektu ubiegający się o przyznanie finansowe na rozwój przedsiębiorczości zobowiązany 

jest do złożenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza 

ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach PO KL, przeznaczonych na 

pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Z otrzymania 

wsparcia tego rodzaju są wyłączone osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności 

Gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 

 

1.3 Rekrutacja do projektu 

                                                           
4
 Dotyczy pozostających bez zatrudnienia osób, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie 

dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. 
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1.3.1 Dokumenty stanowiące podstawę do udzielania wsparcia finansowego na rzecz uczestników 

projektu, opracowywane przez Beneficjenta, podlegają obligatoryjnemu zatwierdzeniu przez IOK (przy czym 

Regulamin rekrutacji uczestników, formularz rekrutacyjny oraz karta oceny formularza rekrutacyjnego 

powinny zostać przedstawiony IOK w terminie poprzedzającym dzień rekrutacji do projektu). W przypadku 

zgłoszenia przez Beneficjenta konieczności wprowadzenia zmian do wskazanych dokumentów, konieczne 

jest uzyskanie ponownej akceptacji IOK dotyczącej zakresu oraz terminu wprowadzenia proponowanych 

modyfikacji (IOK może nie wyrazić zgody na wprowadzenie zmian do dokumentów w szczególności w 

przypadku, gdy nowe zapisy wprowadzają mniej korzystne rozwiązania dla uczestników projektu i/lub gdy 

dokonywane są w ramach tej samej edycji rekrutacji do projektu / oceny biznesplanów, do której będą miały 

zastosowanie). 

 
1.3.2  Na potrzeby planowanej rekrutacji Beneficjent tworzy następujące dokumenty, stanowiące podstawę 

do udzielenia wsparcia finansowego na rzecz uczestników projektu: 

1) Regulamin rekrutacji uczestników 

2) Formularz rekrutacyjny 

3) Kartę oceny formularza rekrutacyjnego 

4) Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 

5) Minimalny zakres biznesplanu 

6) Kartę oceny biznesplanu 



1. Regulamin rekrutacji uczestników opracowany przez Beneficjenta powinien zawierać co najmniej 

następujące elementy: 

 opis kryteriów kwalifikowalności uczestników (wybór grup docelowych wraz z ewentualnym 

uzasadnieniem); 

 kryteria ocen formularzy zgłoszeniowych opracowanych przez uczestników projektu (elementy, które 

powinny być brane pod uwagę w trakcie przeprowadzanej oceny); 

 metodologię przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów wraz ze szczegółowym 

uzasadnieniem (o ile ma zastosowanie); 

 minimalny zakres opisu uzasadniającego ocenę formularzy zgłoszeniowych (o ile ma zastosowanie); 

 minimalną liczbę punktów kwalifikujących uczestnika do udziału w projekcie (o ile ma zastosowanie); 

 obowiązek poinformowania uczestników projektu o przyjętych kryteriach kwalifikacji do udziału w 

projekcie (udokumentowany przez podpisanie stosownego oświadczenia); 

 mechanizmy postępowania w przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie formularzy 

zgłoszeniowych (o ile ma zastosowanie). 

Formularz rekrutacyjny wypełniony przez kandydata ubiegającego się o udział w projekcie realizowanym  

w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL podlega ocenie przez losowo wybranych dwóch członków Komisji 

Rekrutacyjnej – zgodnie z zakresem przewidzianym w Karcie oceny formularza rekrutacyjnego, zatwierdzonym 

przez IOK. 

 

2. Minimalny wzór formularza rekrutacyjnego powinien zawierać m.in. następujące elementy: 

 dane kontaktowe kandydata; 
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 status na rynku pracy i/lub inne dane pozwalające ocenić przynależność kandydata do danej grupy 

docelowej; 

 krótki opis planowanej działalności gospodarczej (sektor, branża, posiadane zasoby tj. kwalifikacje i 

umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, planowany koszt inwestycji); 

 oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; 

 oświadczenie o nieskorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze 

środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Poddziałania 8.1.2 na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej; 

 oświadczenie o zapoznaniu się przez potencjalnych uczestników projektu z Regulaminem rekrutacji 

oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i 

akceptacji jego warunków; 

 oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w formularzu. 

 

Beneficjent ma obowiązek podania do publicznej wiadomości regulaminu rekrutacji, formularza 

rekrutacyjnego dla kandydatów ubiegających się o udział w projekcie oraz planowanego terminu rekrutacji 

na co najmniej na 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia rekrutacji do projektu. 

Dokumenty dotyczące wyników rekrutacji każdego z kandydatów podlegają archiwizacji przez Beneficjenta i 

mogą być przedmiotem kontroli IOK pod kątem prawidłowości przebiegu procedury rekrutacji 

Uczestników do projektu. 

W celu efektywnej i sprawnej realizacji projektu Beneficjent powinien rekrutować do projektu maksymalnie  

o od 10% do 30% więcej osób niż planuje objąć wsparciem finansowym (np. do udziału w projekcie zostanie 

wybranych 50 osób z czego dla 35 osób przewiduje się dotację na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcie 

pomostowe). 

Beneficjent może zaplanować utworzenie listy rezerwowej osób ubiegających się o udział w projekcie. 

3. Minimalny zakres karty oceny formularza rekrutacyjnego powinien zawierać co najmniej następujące 

elementy: 

 kryteria punktowe oceny formularza rekrutacyjnego (o ile mają zastosowanie); 

 uzasadnienie dla przyznanej oceny (minimum 5 zdań) (o ile ma zastosowanie); 

 minimalną liczbę punktów kwalifikujących kandydata do udziału w projekcie (o ile mają 

zastosowanie) 

 oświadczenie o bezstronności i poufności członka Komisji Rekrutacyjnej oceniającego formularze 

rekrutacyjne. 

 

Zalecanym elementem rekrutacji do projektu powinno być przeprowadzenie testu kompetencji przez osobę 

przygotowaną merytorycznie do realizacji tego typu działań (np. psychologa lub doradcę zawodowego) i/lub 

rozmowa z Komisją Rekrutacyjną, której celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata do samodzielnego 

założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (osoba ubiegająca się o udział w projekcie powinna 

wykazywać się m.in. takimi cechami jak: samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność 

planowania i myślenia analitycznego, sumienność). 
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Beneficjent ma obowiązek pisemnego poinformowania na prośbę osoby ubiegającej się o udział w projekcie o 

przyczynach odrzucenia jej aplikacji (uzasadnienie wraz z uzyskany wynikiem punktowym). 

 

 

 

1.4 Biznesplan 

1.4.1   Podstawą przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości jest Biznesplan (załącznik 

nr 1 niniejszych Zasad) złożony przez uczestnika projektu oraz zatwierdzony przez beneficjenta, który 

zawiera co najmniej:  

 charakterystykę planowanego przedsięwzięcia, 

 wysokość łącznej kwoty wnioskowanych środków na rozwój przedsiębiorczości, 

 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, 

 termin, w ,którym nastąpi pełne wykorzystanie środków przyznanych uczestnikowi projektu na rozwój 

przedsiębiorczości. 

 

1.4.2  Ocena biznesplanów dokonywana jest przez Komisję Oceny Wniosków powołaną przez beneficjenta 

realizującego dany projekt. W skład Komisji wchodzą następujące osoby: 

 eksperci powołani przez Beneficjenta (w tym ewentualni eksperci zewnętrzni – niezatrudnieni w 

ramach umowy o pracę u Beneficjenta) 

 fakultatywnie wydelegowani pracownicy IOK (w roli obserwatorów, z prawem wglądu do 

dokumentów i protokołów z posiedzeń Komisji). 

Beneficjent ma obowiązek powiadomienia właściwej IOK o planowanym terminie posiedzenia Komisji Oceny 

Wniosków na co najmniej 5 dni roboczych przed jej zwołaniem. 

 

1.4.3  Zakres minimalnych wymagań dotyczących oceny Biznesplanu (załącznik nr 1 niniejszych Zasad) 

powinien obejmować w szczególności następujące elementy wraz z przypisaną im punktacją oraz 

uzasadnieniem dla przyznanej oceny (minimum 3 zdania w ramach każdej z części oceny): 

 wykonalność przedsięwzięcia (dostępność zasobów, możliwości pozyskania i utrzymania rynków 

zbytu, zapewnienie płynności finansowej po upływie okresu 12 miesięcy od zarejestrowania 

przedsiębiorstwa); 

 operacyjność (przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń); 

 kompletność (całościowość opisu przedsięwzięcia); 

 niezbędność i racjonalność finansowa zakupów towarów lub usług przewidzianych w biznesplanie ze 

środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości przy uwzględnieniu ich parametrów 

technicznych lub jakościowych. 

Beneficjent ma każdorazowo obowiązek pisemnego poinformowania osoby ubiegającej się o udział w 

projekcie o wynikach oceny biznesplanu (uzasadnienie wraz z uzyskanym wynikiem punktowym). 
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1.4.4 Uczestnik projektu, którego biznesplan został odrzucony na etapie oceny formalnej lub merytorycznej 

ma możliwość złożenia do beneficjenta wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu, wraz z 

przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień / informacji dotyczących zakresu przedsięwzięcia i/lub 

uzupełnieniem ewentualnych uchybień formalnych. 

 
Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu powinien zostać złożony przez uczestnika projektu w formie 

pisemnej w terminie określonym przez Beneficjenta w regulaminie zatwierdzonym przez właściwą IOK. 

Beneficjent ma obowiązek dokonania powtórnej oceny biznesplanu w terminie 5 dni roboczych (lub innym 

terminie określonym przez Beneficjenta w regulaminie zatwierdzonym przez IOK) od dnia wpłynięcia 

wniosku w tej sprawie. Ocena powtórnie złożonego biznesplanu nie może być dokonywana przez te same 

osoby, które uczestniczyły w ocenie pierwotnej wersji dokumentu, o ile IP nie zdecyduje inaczej. 

 
1.4.5 Beneficjent ma każdorazowo obowiązek pisemnego poinformowania uczestnika projektu o wynikach 

powtórnej oceny biznesplanu. Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie 

przysługuje odwołanie. 

Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po 

rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanu, jednak nie później niż w terminie 

określonym przez Beneficjenta w regulaminie zatwierdzonym przez IOK - liczonym od dnia ogłoszenia 

wstępnej listy rankingowej. 

 
1.4.6 Uczestnik projektu może wystąpić do beneficjenta z pisemnym wnioskiem o zmianę biznesplanu, w 

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

technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. Beneficjent w ciągu 15 dni od otrzymania 

wniosku uczestnika projektu informuje go pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia 

wnioskowanych zmian. 

 
1.5 Zawarcie umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości 

1.5.1 Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości polega na udzieleniu Uczestnikowi jednorazowego 

wsparcia finansowego, niezbędnego do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania działalności 

gospodarczej.  

1.5.2 Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości przyznawana jest na podstawie Wniosku o 

przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości złożonego (załącznik nr 2 niniejszych Zasad) 

przez Uczestnika do Beneficjenta. Pomoc w opracowaniu i przygotowaniu stosownych dokumentów, a 

zwłaszcza załącznika, jakim jest biznesplan, powinna stanowić jeden z elementów usługi szkoleniowo - 

doradczej Projektu.  

Do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości (załącznik nr 2 do niniejszych 

Zasad) powinny być załączone m.in. następujące dokumenty: 

1) dokumenty poświadczające rozpoczęcie działalności gospodarczej takie jak: wpis do Krajowego 

Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, kopia nadania numeru REGON oraz kopia 

dokumentu zawierającego PESEL właściciela/właścicieli firmy, o ile nie zostały złożone wcześniej, 

przy okazji ubiegania się o podstawowe wsparcie pomostowe; 



9 
 

2) biznesplan na okres 2 lat działalności firmy, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszych 

Zasad, o ile nie został złożony wcześniej, przy okazji ubiegania się o podstawowe wsparcie 

pomostowe, 

3) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją na rozwój 

przedsiębiorczości (szczegółowy kosztorys wraz z harmonogramem wydatków), którego wzór 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Zasad. 

4) zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz  

o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, 

Zestawienie wszystkich załączników, jakie będą wymagane od Uczestnika, Beneficjent powinien wymienić 

we wniosku o dofinansowanie Projektu, składanym do IOK.  

1.5.3 Umowa powinna zawierać co najmniej zobowiązanie uczestnika projektu do: 

 prowadzenia działalności gospodarczej przez minimalny okres 12 miesięcy (pozostawania w 

rejestrze Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym); 

 _dokonania zakupów towarów lub usług ze środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości 

zgodnie z biznesplanem; 

 _ rozliczenia otrzymanych środków w terminie wskazanym w umowie, nie dłuższym niż 30 dni 

kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie wykorzystywania środków przyznanych na 

rozwój przedsiębiorczości; 

 _ zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania w 

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

jeżeli: 

                i. otrzymane środki zostaną wykorzystane niezgodnie z biznesplanem, w szczególności w sytuacji         

gdy zakupiono towary lub usługi nie ujęte w zestawieniu towarów lub usług przewidzianych do 

zakupienia, z zastrzeżeniem pkt 1.4.6), 

                ii. 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, 

iii. zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy 

prowadzenia działalności gospodarczej, 

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

przedsiębiorczości, 

v. naruszy inne istotne warunki umowy. 

1.5.4 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości składany jest przez 

Uczestnika do Beneficjenta i jest oceniany pod względem zasadności i celowości udzielania wsparcia przez 

Komisję Oceny Wniosków (KOW), powołaną przez Beneficjenta do oceny wniosków o udzielenie 

jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz o przyznanie wsparcia/przedłużonego 

wsparcia pomostowego. 

 Po podjęciu decyzji przez KOW Beneficjent uzasadnia na piśmie, na podstawie Karty Oceny Biznesplanu 

decyzję o przyznaniu jednorazowej dotacji i podpisuje z Uczestnikiem Umowę o udzielenie jednorazowej 
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dotacji na rozwój przedsiębiorczości (załącznik nr 4 niniejszych Zasad), która określa  w szczególności 

wartość i warunki wypłaty środków. 

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

umowy o przyznanie środków finansowych z uczestnikiem projektu. Tym samym beneficjent weryfikuje 

przede wszystkim: 

 fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu ; 

 wykorzystanie przez niego zakupionych towarów lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej 

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

dokumentów księgowych potwierdzających zakup przez uczestnika projektu towarów lub usług). 

W szczególności uczestnik powinien posiadać sprzęt i wyposażenie zakupione z otrzymanych środków i 

wykazane w rozliczeniu, które następuje poprzez: 

 złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem, z 

zastrzeżeniem pkt 1.4.6; 

 szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój 

przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych. 

W przypadku gdy w ramach kontroli stwierdzone zostanie, iż uczestnik nie posiada towarów, które wykazał 

w rozliczeniu, a które nabył w celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. materiały 

zużywane w celu świadczenia usług) lub w celu dalszej sprzedaży, uczestnik powinien wykazać przychód z 

tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów lub w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania 

zakupionych towarów. 

 
1.5.6 Beneficjent może określić w umowie zabezpieczenie zwrotu otrzymanego wsparcia na rozwój 

przedsiębiorczości w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania. Formami 

zabezpieczenia zwrotu przez uczestnika środków otrzymanych na rozwój przedsiębiorczości mogą być: 

poręczenie, weksel własny, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na 

prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez 

dłużnika.” 

 

1.5.7 Uczestnik Projektu powinien ponosić wydatki, podlegające finansowaniu w ramach dotacji dopiero po 

podpisaniu Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, jednakże z uwagi na 

długotrwałość procedur poprzedzających podpisanie Umowy i wypłatę środków, Uczestnik może 

sfinansować inwestycję ze środków własnych (wydatki muszą być poniesione po złożeniu przez Uczestnika 

Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości) i otrzymać ich refundację po 

podpisaniu Umowy. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy Uczestnik ponosi na własne 

ryzyko.  

 

1.5.8 Standardowy przebieg procesu rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na 

rozwój przedsiębiorczości 

Podmiot Proces Czas realizacji  
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(wskazano dni robocze) 

 

Beneficjent, 

IOK 

 

Opracowanie i zatwierdzenie regulaminu pracy 

KOW oraz wzoru Karty Oceny Biznesplanu, 

powołanie KOW, 

 

Niezwłocznie po podpisaniu 

umowy o dofinansowanie projektu 

w ramach Działania. IOK powinna 

otrzymać projektu Regulaminu 

KOW oraz wzór Karty Oceny 

Biznesplanu na 15 dni przed 

powołaniem KOW. 

Uczestnik Złożenie wniosku wraz z załącznikami do 

Beneficjenta. 

W terminie uzgodnionym z 

Beneficjentem. 

Beneficjent Zwołuje posiedzenie KOW, który działając na 

podstawie zatwierdzonego regulaminu podejmie 

decyzję dotyczącą przyznania dotacji. 

 

15 dni od dnia złożenia wniosku 

KOW Ocena wniosku Uczestnika i podjęcie decyzji 

dotyczącej przyznania jednorazowej dotacji. 

Beneficjent Poinformowanie Uczestnika o decyzji KOW i  

terminie podpisania umowy. 

Jeżeli decyzja jest negatywna – informacja o 

powodach decyzji i ewentualnej możliwości 

złożenia protestu. 

Niezwłocznie 

Beneficjent, 

Uczestnik 

Podpisanie umowy o udzieleniu jednorazowej 

dotacji na rozwój przedsiębiorczości w 3 

egzemplarzach. 

10 dni od dnia zawiadomienia  

Uczestnika o decyzji 

Beneficjent Sporządzenie i przekazanie Uczestnikowi 

zaświadczenia o pomocy de minimis 

W dniu podpisania umowy 

Beneficjent Przekazanie 1 egzemplarza Umowy o udzielenie 

jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości 

do IOK. 

W terminie nie dłuższym niż 10 

dni od dnia podpisania umowy 

 

 

 

1.6 Zawarcie umowy o udzielenie wsparcia pomostowego 

 
1.6.1  Pomoc szkoleniowo-doradcza w ramach wsparcia pomostowego udzielana jest na podstawie Umowy 

o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych po przyznaniu wsparcia finansowego na rozwój 

przedsiębiorczości (załącznik nr 5 niniejszych Zasad). 

 Z kolei, finansowe wsparcie pomostowe stanowi bezzwrotną pomocą kapitałową co do zasady przyznawaną 

w formie comiesięcznej dotacji w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia. 

Wsparcie to może zostać przeznaczone na pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie 

prowadzenia działalności gospodarczej, w tym kosztów ZUS, podatku oraz opłat 
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administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością. 

 

1.6.2  Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie wniosku o przyznanie 

podstawowego wsparcia pomostowego (załącznik nr 6 niniejszych Zasad) złożonego przez  uczestnika 

projektu do beneficjenta przez okres do 6 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia 

pomostowego. Decyzję o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego podejmuje beneficjent, który 

wypłaca środki uczestnikowi projektu z puli środków zarezerwowanych na ten cel w projekcie. Beneficjent 

uzasadnia na piśmie decyzję o przyznaniu wsparcia pomostowego i podpisuje z uczestnikiem projektu 

Umowę o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego (załącznik nr 7 niniejszych Zasad), która 

określa w szczególności wartość i warunki wypłaty środków. Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane jest 

w miesięcznych transzach. 

 

Standardowy przebieg procesu rozpatrywania wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia 

pomostowego. 

Podmiot proces Czas realizacji (wskazano 

dni robocze) 

Uczestnik Złożenie wniosku wraz z załącznikami do Beneficjenta W terminie nie dłuższym niż 

10 dni od dnia  zawarcia 

umowy o udzielenie wsparcia 

pomostowego 

 

Beneficjent 

Ocena wniosku Uczestnika i podjęcie decyzji dotyczącej 

przyznania podstawowego wsparcia pomostowego 

15 dni od dnia złożenia 

wniosku 

 

Beneficjent Poinformowanie Uczestnika o decyzji i  terminie 

podpisania umowy. 

Jeżeli decyzja jest negatywna – informacja o powodach 

decyzji i ewentualnej możliwości  złożenia protestu. 

 

Beneficjent, 

Uczestnik 

Podpisanie umowy w 3 egzemplarzach o udzieleniu 

wsparcia pomostowego 

10 dni od dnia 

zawiadomienia  Uczestnika o 

decyzji 

Beneficjent Sporządzenie i przekazanie Uczestnikowi 

zaświadczenia o pomocy de minimis 

W dniu podpisania umowy 

Beneficjent Przekazanie 1 egz. Umowy o udzielenie podstawowego 

wsparcia pomostowego wraz z wnioskiem oraz decyzją 

do IOK. 

W terminie nie dłuższym niż 

10 dni od dnia podpisania 

umowy 

 

 

1.6.3  W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta istnieje 

możliwość przedłużenia wypłaty podstawowego wsparcia pomostowego o kolejne 6 miesięcy. Przedłużone 

wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia 
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pomostowego (załącznik nr 8 niniejszych Zasad) składany do beneficjenta. Beneficjent wydaje opinię co do 

zasadności przedłużenia wsparcia pomostowego (Instytucja Organizująca Konkurs może podjąć decyzję o 

włączeniu się w proces opiniowania Wniosku o ile uzna to za stosowne). Po pozytywnym zaopiniowaniu 

Wniosku beneficjent podpisuje Umowę o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 9 

niniejszych Zasad). 

Standardowy przebieg procesu rozpatrywania wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia 

pomostowego. 

Podmiot Proces Czas realizacji 

(wskazano dni robocze) 

Uczestnik Złożenie wniosku wraz z załącznikami do 

Beneficjenta. 

Nie później niż 1 miesiąc przed 

zakończeniem otrzymywania 

podstawowego wsparcia 

pomostowego 

KOW Ocena wniosku Uczestnika i podjęcie decyzji 

dotyczącej przyznania przedłużonego wsparcia 

pomostowego 

15 dni dnia złożenia wniosku 

Beneficjent Poinformowanie Uczestnika o decyzji KOW i  

terminie podpisania umowy. 

Jeżeli decyzja jest negatywna – informacja o 

powodach decyzji i ewentualnej możliwości złożenia 

protestu. 

Niezwłocznie 

Beneficjent, 

Uczestnik 

Podpisanie umowy o udzieleniu przedłużonego 

wsparcia pomostowego w 3 egzemplarzach 

10 dni od dnia zawiadomienia  

Uczestnika o decyzji KOW 

Beneficjent Sporządzenie i przekazanie Uczestnikowi 

zaświadczenia o pomocy de minimis 

W dniu podpisania umowy 

Beneficjent Przekazanie 1 egz. Umowy o udzielenie 

przedłużonego wsparcia pomostowego do IOK. 

W terminie nie dłuższym niż 10 

dni od dnia zawarcia umowy o 

udzielenie wsparcia 

pomostowego 

 

 

1.7 Zasady udzielania pomocy publicznej 

1.7.1 W ramach Poddziałania 8.1.2  pomoc na zakup usług doradczych i szkoleniowych, na uzyskanie 

wsparcia pomostowego w postaci bezpośredniej i bezzwrotnej pomocy kapitałowej przez beneficjentów 

pomocy, w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie pomocy oraz pomoc na uzyskanie 

środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (jednorazowa dotacja) jest udzielana na podstawie § 33 

ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 roku (Dz. U. 2010, Nr 

239, poz.1598). w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
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1.7.2 Pomoc finansowa przekazywana beneficjentowi na realizację projektu nie stanowi pomocy publicznej. 

 
1.7.3 Za datę przyznania pomocy de minimis uznaje się datę podpisania umowy o przyznanie środków 

finansowych na rozwój przedsiębiorczości zawieranej między beneficjentem a uczestnikiem projektu i/lub 

datę zawarcia umowy w sprawie przyznania wsparcia pomostowego. Umowa powinna precyzyjnie określać 

wysokość środków, jakie otrzyma dany beneficjent pomocy w ramach projektu. 

 
1.7.4  Podmiot udzielający pomocy publicznej ma obowiązek zweryfikowania informacji przedstawianych 

przez podmiot ubiegający się o pomoc, w tym Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o 

pomoc de minimis na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) oraz 

wydania beneficjentowi pomocy zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem 

określonym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie 

zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53 poz. 

354), a także przygotowanie i przedstawienie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy 

publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we 

wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 952). 

 
1.7.5 Jeżeli w wyniku rozliczenia wsparcia inwestycyjnego oraz pomostowego Uczestnik przedstawi 

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

Beneficjent zobligowany jest do wydania zaktualizowanego zaświadczenia o przyznaniu pomocy objętej 

zasadą de minimis. Na zaktualizowanym zaświadczeniu należy umieścić adnotację: „Anulowano 

zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis wydane w dniu….”. 

 
1.7.6 W przypadku aktualizacji zaświadczenia, Beneficjent zobligowany jest do sporządzenia korekty 

sprawozdania o udzielonej pomocy de minimis, zawierającej aktualne dane. 

 
1.7.7  Dla potrzeb wyliczenia wartości wsparcia pomostowego w postaci szkoleń lub doradztwa, udzielonego 

na rzecz uczestnika projektu w formie pomocy de minimis, należy uwzględnić wydatki kwalifikowalne, które 

stanowią podstawę dla wyliczenia pomocy publicznej odpowiednio na szkolenia i doradztwo (zgodnie z 

rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. – ogólne rozporządzenie w sprawie 

wyłączeń blokowych). 

Jednocześnie doradztwem w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej jest jedynie usługa, która nie 

stanowi elementu stałej lub okresowej działalności ani też bieżących kosztów operacyjnych 

przedsiębiorstwa, takich jak np. usługi w zakresie doradztwa podatkowego, regularne usługi prawne, usługi 

w zakresie reklamy. W pozostałych przypadkach, doradztwo świadczone w ramach wsparcia pomostowego 

należy uznać za rodzaj zindywidualizowanego szkolenia i zastosować analogiczny katalog wydatków, jak w 

przypadku pomocy na szkolenie. 

 

 

 



15 
 

 

Uwaga: 

W szczególnych przypadkach Beneficjent może wystąpić do IOK o odstąpienie od zapisów niniejszych 

Wytycznych. Odstąpienie powinno być szczegółowo uzasadnione. Decyzję w sprawie uznania bądź nie 

uznania odstąpienia od zapisów Wytycznych po przeanalizowaniu sytuacji Beneficjenta i zapoznaniu się z 

argumentami wskazanymi w uzasadnieniu podejmuje IOK. 

 

 

Załączniki: 

Załączniki mogą być uzupełniane przez Beneficjenta o postanowienia niezbędne dla prawidłowej realizacji 

projektu, jednakże nie mogą być one sprzeczne z postanowieniami, wskazanymi we wzorach załączników. 

1. Wzór Biznesplanu; 

2. Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, 

3. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją na 

rozwój przedsiębiorczości; 

4. Umowa o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wzorem zestawienia 

dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem, 

5. Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych, 

6. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, 

7. Umowa o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego, 

8. Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz ze wzorem opisu sytuacji 

ekonomiczno-finansowej podmiotu, 

9. Umowy o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego, 
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Załącznik nr 1 – Ramowy  wzór biznes planu 

               

                                                                                

 

 

 

 

 

 

BIZNES PLAN 

 

DLA UCZESTNIKA  

 

Priorytet VIII PO KL – Regionalne kadry gospodarki,  

Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”,  

Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty 

konkursowe” 

 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 
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1. DANE WNIOSKODAWCY 

1.1 PODSTAWOWE DANE 

 

Nazwisko i imiona  

PESEL, miejsce 
urodzenia 

 

NIP  

Adres zamieszkania  

Telefon  

E-mail  

 

1.2 DODATKOWE INFORMACJE 

 

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

Wykształcenie  

Kursy i szkolenia  

Doświadczenie 
zawodowe 

 

Dodatkowe 
umiejętności 

 

Stan przygotowań do 
podjęcia działalności 
gospodarczej 
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2. SKRÓCONY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 

2.1 RODZAJ PROPONOWANEJ DZIAŁALNOŚCI 

 

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

  

    

 

HANDLOWA 

 

USŁUGOWA PRODUKCYJNA 

 

2.2 SKRÓCONE DANE DOTYCZĄCE PROPONOWANEJ INICJATYWY 

 

Przedmiot inicjatywy (maksymalnie 200 znaków) 

 

Przedmiot i zakres prowadzonej działalności (według PKD lub EKD) 

 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Powiat Gmina Obszar wiejski/miejski 

   

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

 

Całkowity koszt przedsięwzięcia 

Kwota netto VAT Kwota brutto 

   

Wnioskowana kwota dotacji  

 

Źródła finansowania inwestycji poza dotacją 

 

Powód realizacji przedsięwzięcia (maksymalnie 200 znaków) 
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PROJEKT PRZEDSIĘWZIĘCIA 

3.1 PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU 

  

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

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

 

[Miejsce na opis] 

3.2 OFERTA 

 

Proszę opisać produkty/usługi/towary jakie będą 
oferowane 

 

Proszę podać w jaki sposób oferta różni się od 
oferty konkurencji 

 

Jeśli przedsięwzięcie  wiąże się z zaoferowaniem 

nowego produktu/usługi, proszę wskazać jego 

zalety różnicujące go od innych istniejących 

produktów/ usług 

 

Obszar geograficzny działalności  

Jakie są oczekiwania i potrzeby klientów? W 

jakim stopniu proponowana oferta odpowiada na 

te oczekiwania? 

 

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

 

Proszę opisać w jaki sposób będzie odbywała się 

sprzedaż 

 

W jaki sposób klienci będą informowani o 

ofercie? Proszę opisać formę promocji/reklamy 

 

 

3.3 KLIENCI 
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Grupy 
klientów 

Opis 
charakterystyk, 

które je wyróżniają 

Wyrażane przez 
nich potrzeby 

Liczebność grupy 
odniesiona do obszaru 

geograficznego 
zainteresowania 

Liczba klientów 
przynależnych do 
danej grupy, którą 

zamierza się 
zdobyć 

     

     

     

 

Proszę podać powód dla którego wybrano zwrócenie się właśnie do tych grup klientów. 

 

[Miejsce na opis] 

3.4 KONKURENCJA 

  

Konkurenci Charakterystyka i silne strony 
konkurencyjnej oferty  

Powód dla którego uznawani 
są za silną lub słabą 

konkurencję 

   

   

 

3.5 CENA 

  

Produkt/usługa Jednostka miary 
Cena jednostkowa 

sprzedaży netto 

Średnia cena 
jednostkowa sprzedaży 

netto konkurencji 

    

    

    

 

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

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

 

[Miejsce na opis] 
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3.6 SPRZEDAŻ I PRZYCHÓD 

  

Produkt/usługa Jednostka miary 
Cena jednostkowa 

netto (a) 

Pierwsze 12 miesięcy działalności 

Sprzedana ilość 
(b) 

Przychód (a * b) 

     

     

     

OGÓŁEM   

 

Należy podać założenia przyjęte na potrzeby opracowania powyższych oszacowań. 

 

[Miejsce na opis] 

3.7 PROCES PRODUKCJI/DOSTARCZANIA 

  

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

 

[Miejsce na opis] 

3.8 ZAGROŻENIA I MOŻLIWOŚCI 

 

Czynniki utrudniające Dlaczego mogą stanowić niebezpieczeństwo 

  

  

Czynniki sprzyjające Dlaczego mogą sprzyjać inicjatywie 

  

  

 

4. PLAN INWESTYCYJNY 

4.1 UZASADNIENIE INWESTYCJI 
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Przedmiot zakupu Opis techniczny 
Uzasadnienie 
konieczności 

dokonania zakupu 

Czy użytkowanie 
wymaga 

pozwoleń/uprawnień 

    

    

    

    

 

Należy wskazać kryteria, na podstawie których dokonano wyboru urządzeń. 

 

[Miejsce na opis] 

4.2 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

 

Jaka jest dostępność na rynku produktów i usług 

potrzebnych do realizacji zaplanowanej 

inwestycji? 

 

Jak wygląda proces techniczny związany z 

realizacją przedsięwzięcia (czy wymaga 

stosowania specjalnej technologii, 

szczegółowych procedur, dodatkowych 

pozwoleń lub koncesji, etc.)? 

 

 

4.3 ZAKRES INWESTYCJI 

 

Przedmiot zakupu Ilość Termin zakupu Cena jednostkowa Wartość 

     

     

     

     

     

RAZEM  

 

4.4 ZASOBY LUDZKIE 

 



24 
 

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

 

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

 

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

 

 

 

4.5 LOKALIZACJA I ZAPLECZE TECHNICZNE 

 

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

 

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

 

W przypadku prac budowlanych i 

modernizacyjnych: czy posiadane jest 

pozwolenie na budowę? Jeżeli nie proszę 

określić przewidywany termin otrzymania 

pozwolenia. 

 

Proszę określić zasoby techniczne, którymi 

ewentualne dysponuje się na potrzeby 

przedsięwzięcia (maszyny i urządzenia, środki 

transportu, wartości niematerialne i prawne, etc.) 

i formę władania (własność, użyczenie, najem, 

dzierżawa, leasing). 

Rodzaj 
maszyny/urządzeni

a/inne 

Rok 
produkcji 

Szacunkowa 
wartość 
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5. PLAN EKONOMICZNO-FINANSOWY 

5.1 KALKULACJA KOSZTÓW PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI 

 

Proszę podać wszystkie przewidywane koszty związane z podjęciem działalności gospodarczej, 

dodatkowo podkreślając te z nich, które w części pokryte będą z jednorazowej dotacji na rozwój 

przedsiębiorczości. 

 

Wyszczególnienie Ilość Cena Wartość 

Opłaty urzędowe związane z 
uruchomieniem działalności 

 

1.    

2.    

N.    

Nakłady związane z lokalem  

1. Zakup lokalu    

2. Adaptacja lokalu (proszę wymienić 
zakres prac) 

   

N.    

Nakłady związane z zakupem maszyn i 
urządzeń 

 

1.    

2.    

N.    

Nakłady związane z zakupem surowców, 
towarów, materiałów 

 

1.    

2.    

N.    

Inne koszty  

1.    

2.    

N.    

Ogółem koszty rozpoczęcia działalności  
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5.2 ŹRÓDŁA POKRYCIA WYDATKÓW 

 

Źródło pozyskania środków Wartość pozyskanych środków 

Dotacja na rozwój przedsiębiorczości w ramach 
PO KL 

 

Pożyczka/kredyt (jeśli występuje)  

Finansowanie ze strony osób trzecich (jeśli 
występuje) 

 

Inne środki (jakie?)  

Wartość pozyskanych środków ogółem  

 

 

5.3 PROGNOZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

KATEGORIA 
Przez pierwsze 12 m-cy Prognoza na kolejny rok 

miesięcznie x 12 miesięcznie x 12 

A. Przychody  

1. Przychody ze 
sprzedaży 

    

2. Inne przychody 
(jakie?) 

    

RAZEM PRZYCHODY     

B. Koszty  

1. Koszty zakupu 
towarów/surowców 

    

2. Wynagrodzenia 
pracowników 

    

3. Narzuty na 
wynagrodzenia 

    

4. Amortyzacja 
środków trwałych 

    

5. Czynsz dzierżawy     

6. Koszt transportu     

7. Koszt opakowań     

8. Energia elektryczna     
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9. Woda, c.o., gaz     

10. Zużycie materiałów 
i przedmiotów 
nietrwałych 

    

11. Usługi obce     

12. Podatek lokalny     

13. Inne podatki     

14. Własne 
ubezpieczenia 

    

15. Inne koszty (jakie?)     

RAZEM KOSZTY     

ZYSK BRUTTO (A-B)     

C. Podatek 
dochodowy 

    

WYNIK 
EKONOMICZNY  

(A-B-C) 

    

 

 

 

 

 

Podpis Uczestnika projektu: 

Imię i nazwisko Data, miejscowość 

 

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

 

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

 

Podpis doradcy: 

Imię i nazwisko Data, miejscowość 

 

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

 

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

 

Podpis kierownika projektu : 

Imię i nazwisko Data, miejscowość 

 

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

 

........................................................................ 
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Załącznik nr 2 - Ramowy wzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój 
przedsiębiorczości. 

 

                                                   

        
                            

 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI  
NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI 

 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

Priorytet VIII PO KL – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w 

regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty 

konkursowe” 

 

Wniosek składany jest w ramach Projektu 

pt:”„...........................................................................................................”  

 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy 

nr.............[nr umowy pomiędzy IOK a Beneficjentem] 

         

 

Data i miejsce złożenia wniosku:  .................................................... 

 

Dane Uczestnika ubiegającego się o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości: 

<Nazwa, adres, nr telefonu, FAX> 
 

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

 

Dane Beneficjenta: 
<Nazwa, adres, nr telefonu, FAX> 
 

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

 

Zgodnie z § 33 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w 
sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. 2010, Nr 
239, poz.1598) wnoszę o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, w celu 
sfinansowania pierwszych wydatków umożliwiających funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 
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Całkowity koszt przedsięwzięcia (rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej) określony w 

biznesplanie ...........................................................PLN. 

 

Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi:…….................. PLN, co stanowi ..........% całkowitych 

wydatków na realizację przedsięwzięcia. 

 

UZASADNIENIE 

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

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

 

Jednocześnie oświadczam, że nie korzystam  i nie będę korzystać z innych środków publicznych, w tym 

zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy oraz Poddziałania 8.1.2, na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 

ramach projektu. 

 

Do niniejszego wniosku załącza się następujące dokumenty: 

 

1. Kopia dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej (wpis do Krajowego 
Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem 
złożenia wniosku). 

2. Kopia nadania numeru REGON. 
3. Kopia dokumentu zawierającego PESEL Uczestnika. 
4. Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o 

niezaleganiu z uiszczaniem podatków wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia 
Wniosku. 

5. Biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa, o ile nie został złożony wcześniej, przy okazji 
ubiegania się o podstawowe wsparcie pomostowe; 

6. Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis jaką Uczestnik otrzymał w ciągu 3 kolejnych lat 
poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dotacji.  

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

 

 

Podpis Uczestnika 

lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania 

............................................................................. 
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Załącznik nr 3 - Standardowy wzór harmonogramu rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta 
jednorazową dotacją na rozwój przedsiębiorczości 
 

Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją na rozwój przedsiębiorczości 

Należy przedstawić harmonogram oraz zakres planowanej inwestycji . Należy odnieść się do całokształtu działań, wskazując na udział w nim wszystkich kosztów 

(kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych) 

1. Uzasadnienie 

inwestycji: 

(maksymalnie 0,5 strony) 

 

- opis procesu technicznego planowanej do 

uruchomienia działalności oraz rozmiar 

działalności związanej z projektem. 

 

- specyfikacja techniczna planowanych do zakupu 

maszyn, urządzeń, wyposażenia wraz z 

uzasadnieniem adekwatności do wymagań 

projektu. 

 

2. Proszę podać planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji inwestycji: 
Od  mm/rr …………. 

Do mm/rr …………... 

3. Należy podać, czy zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi  będzie przysługiwało prawo do zwrotu lub 

odliczenia podatku od towarów i usług (jak nie to VAT może stanowić koszt kwalifikowany – podstawą wyliczenia 

dotacji są koszty brutto z VAT).  

Netto (TAK/NIE) z VAT (TAK/NIE) 

  

4. Zakres inwestycji: 

Rodzaj działania / 

kosztów 
Okres realizacji 

Od mm/rr do mm/rr 

Koszt jednostkowy  

w PLN 

Ilość jednostek/ 

sztuk 

Planowany łączny koszt w 

PLN bez VAT 

Planowany łączny koszt w 

PLN z VAT 

Działanie 1      

Działanie 2      

Działanie n      

Koszty ogółem w PLN   

5. Koszty kwalifikowane ……………… PLN ( z VAT lub bez VAT w zależności od odpowiedzi  w pkt 3. ) 

6. Źródła finansowania 

- oczekiwana wielkość wsparcia ……………… PLN ……. % całkowitych wydatków kwalifikowanych 

- środki własne ……………… PLN ……. % całkowitych wydatków kwalifikowanych 
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Załącznik  nr 4 – Ramowy wzór umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój 

przedsiębiorczości 

 
                                    

                                                     

 

 

 
UMOWA NR............... 

O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 
Priorytet VIII PO KL – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w 

regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty 

konkursowe” 

 
 

Umowa realizowana jest w ramach Projektu pt: „.................................................................................”  

 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy 

nr.............[nr umowy pomiędzy IOK a Beneficjentem] 

 

 

zawarta w ..................................................... w dniu ..................................[miejsce i data zawarcia umowy 
pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem] 
pomiędzy: 
 

<pełna nazwa Beneficjenta>,  

zwanym dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym przez: 

..................................................................................................., na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego 

załącznik do umowy
5
 

a  

<pełne dane Uczestnika> 
Zwanym dalej „Uczestnikiem”. 

 

Beneficjent i Uczestnik, zwani dalej Stronami zawierają umowę następującej treści: 

 

                                                           
5
 Jeśli dotyczy 
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§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta Uczestnikowi jednorazowej dotacji na 
rozwój przedsiębiorczości, zwanej dalej „dotacją”,  zgodnie z wnioskiem Uczestnika, stanowiącym 
załącznik do niniejszej umowy. 

2. Dotacja stanowi pomoc de minimis i jest udzielana  zgodnie z § 33 ust. 1 pkt. 2   rozporządzenia Ministra 
Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. 2010 Nr 239, poz. 1598), zwanym dalej 
„rozporządzeniem”. 

3. Uczestnik otrzymuje dotację na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz 
załącznikach, które stanowią integralną część Umowy.  

4. Uczestnik przyjmuje dotację i zobowiązuje się do jej wykorzystania  zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia będącego przedmiotem Wniosku Uczestnika nr ………………., 
stanowiącym załącznik do umowy, w zakresie zaakceptowanym przez Beneficjenta. 

5. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone  
wobec osób trzecich w związku z realizowanym przedsięwzięciem.  
 

§ 2  

 Finansowanie dotacji i płatności 
 

1. Całkowita kwota dotacji wynosi nie więcej niż........................ PLN  
(słownie................................... PLN). 

2.  Beneficjent wypłaci Uczestnikowi kwotę dotacji, o której mowa  
w ust. 1 w następujący sposób: 
1) pierwsza transza w wysokości 80% kwoty dotacji, tj........................PLN (słownie: 

................................... PLN), w terminie ............. dni od podpisania niniejszej Umowy, z 
zastrzeżeniem § 4 ust. 2 

2) pozostałe 20% kwoty dotacji, terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Beneficjenta rozliczenia 
wydatków wskazanych w załączniku do umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, w którym Uczestnik rozlicza przyznaną zaliczkę, oraz wykazuje realizację działań, 
przewidzianych w biznesplanie, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3. 

3. Beneficjent w dniu podpisania niniejszej Umowy zobowiązany jest wydać Uczestnikowi zaświadczenie o 
udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 53, poz. 354) w sprawie zaświadczeń o 
pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 

4. Uczestnik zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej, na rozpoczęcie której otrzymał 
dotację w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia. 

5. Uczestnik zobowiązany jest przechowywać dokumentację związaną z otrzymaną dotacją przez okres 
10 lat, licząc od dnia podpisania niniejszej Umowy. 

6. Wszystkie płatności będą dokonywane przez Beneficjenta w PLN na rachunek Uczestnika prowadzony 
w złotych polskich.  

7. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Uczestnika nr.............. prowadzony w banku 
............................................................................................................... 

 

§ 3  
Okres wydatkowania dotacji 

 

1. Okres realizacji przedsięwzięcia objętego dotacją ustala się następująco: 
1)  rozpoczęcie realizacji..................................r. 
2)  zakończenie realizacji .............................. r. 

2. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Beneficjenta o wszelkich okolicznościach, 
mogących zakłócić lub opóźnić realizację przedsięwzięcia. 

3. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia określony w ust. 1 pkt 2 może zostać przedłużony na 
uzasadniony wniosek Uczestnika, złożony nie później niż  
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w terminie 14 dni przed dniem, w którym zmiana umowy w tym zakresie ma wejść  
w życie.  

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3 Uczestnik zobowiązany jest dołączyć dokumentację niezbędną do 
jego prawidłowej oceny.  

5. Uczestnik może zawiesić realizację przedsięwzięcia, w przypadku zaistnienia okoliczności 
uniemożliwiających lub zagrażających jego dalszą realizację.  

6. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 Uczestnika zobowiązany jest 
niezwłocznie powiadomić o tym Beneficjenta oraz przedstawić wszelkie niezbędne informacje w tym 
zakresie.  

7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, Beneficjent może rozwiązać Umowę 
zgodnie z § 7.  

8. W przypadku nie rozwiązania przez Beneficjenta Umowy, na zasadach, o których mowa w ust. 7, 
Uczestnik jest uprawniony do wznowienia realizacji przedsięwzięcia  
po ustaniu okoliczności, o których mowa w ust. 5, po uprzednim zawiadomieniu o tym fakcie 
Beneficjenta.  

 
§ 4 

Postanowienia szczegółowe dotyczące wypłaty jednorazowej dotacji  
na rozwój przedsiębiorczości 

 
1. Uczestnik zobowiązuje się realizować przedsięwzięcia będące przedmiotem Wniosku, o 

którym mowa w § 1 ust. 1, w zakresie zaakceptowanym przez Beneficjent z najwyższym stopniem 
staranności, w sposób zapewniający uzyskanie jak najlepszych wyników i z dbałością wymaganą przez 
najlepszą praktykę w danej dziedzinie oraz zgodnie z niniejszą Umową. 

2. Warunkiem wypłaty transzy, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 jest: 
a) Uczestniczenie i ukończenie przez Uczestnika co najmniej podstawowego bloku szkoleniowo-

doradczego realizowanego przez Beneficjenta w ramach Projektu, 
b) Wniesienie przez Uczestnika zabezpieczenia w postaci 

...................................................
6
opiewającego na kwotę, o której mowa w § 2 ust. 1 w terminie 

do.................., przy czym zabezpieczenie to zwracane jest Uczestnikowi po spełnieniu wymagań, o 
których mowa w ust. 4 i 5. 

c) Dostępność środków na rachunku bankowym Beneficjenta. 
3. Warunkiem wypłaty transzy, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 jest: 

a) Realizacja przedsięwzięcia objętego dotacją, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym 
przedsięwzięcia; 

b) Złożenie i zatwierdzenie przez Beneficjenta zestawienia poniesionych wydatków, według 
załącznika nr 3 do niniejszej umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

c) Dostępność środków na rachunku bankowym Beneficjenta 
4. Uczestnik zobowiązany jest do rozliczenia 100% środków otrzymanych w ramach dotacji. Poprzez 

rozliczenie rozumie się pozytywny wynik kontroli dokonanej przez Beneficjenta w siedzibie prowadzonej 
przez Uczestnika działalności gospodarczej.  

5. Beneficjent w trakcie kontroli, o której mowa w ust. 4 dokonuje weryfikacji następujących dokumentów, 
potwierdzających faktyczne poniesienie wydatków: 
a) faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, 
b) dokumenty potwierdzające odbiór urządzeń lub wykonanie prac; 
c) inne dokumenty potwierdzające prawidłową realizację przedsięwzięcia, zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo - finansowym; 
d) potwierdzonych przez bank kopii wyciągów bankowych z rachunku Uczestnika lub przelewów 

bankowych potwierdzających dokonanie płatności. 
6. W przypadku dokumentów, o których mowa w ust. 5 lit. a-c: 

a) data sprzedaży, płatności i data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data 
rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia umieszczona w umowie o dofinansowanie projektu i 
późniejsza niż data zakończenia przedsięwzięcia . 

b) koszty poniesione w walutach obcych powinny być opisane na odwrocie z podaniem 
przeliczenia kwoty na PLN po średnim kursie obowiązującym w dniu sprzedaży określonym na 
fakturze. 

                                                           
6
 Beneficjent dokonuje wyboru formy zabezpieczenia spośród wskazanych w rozdziale VIII „Szczegółowych zasad 

realizacji wsparcia dla osób zwolnionych…..” 
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7. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym zestawieniu poniesionych wydatków, o 
którym mowa w ust. 3 pkt 2 Beneficjent wzywa Uczestnika do jego uzupełnienia lub złożenia 
dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. 

8. Nie złożenie przez Uczestnika wyjaśnień, o których mowa w ust. 7 lub nie usunięcie braków powoduje 
wstrzymanie przekazania płatności. 

9. W przypadku likwidacji lub zawieszenia przez Uczestnika działalności gospodarczej Uczestnik ma 
obowiązek poinformowania Beneficjenta o tych okolicznościach w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 Uczestnik zobowiązany jest zwrócić otrzymaną dotację, o której 
mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, na rachunek bankowy Beneficjenta 
nr......................................................................................................................... prowadzony w 
banku............................................................................................w terminie 7 dni od dnia poinformowania 
Beneficjenta o likwidacji lub zawieszeniu działalności. 

11. W przypadku, gdy opóźnienie w przekazywaniu płatności wynika z przyczyn niezależnych od 
Beneficjenta, Uczestnikowi nie przysługuje prawo domagania się odsetek za opóźnioną płatność. 

12. W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazywaniu płatności, o których mowa w ust. 11, 
przekraczających 14 dni, Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Uczestnika, w formie 
pisemnej, o przyczynach opóźnień i prognozie przekazania płatności.  
 
 

§ 5 
Obowiązki kontrolne 

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

wydatkowania środków dotacji oraz Beneficjentowi i Instytucji Wdrążającej (Instytucji Pośredniczącej II 
stopnia). 

2. Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie 
stwierdzone, że Uczestnik wykorzystał całość lub część dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, bez 
zachowania odpowiednich procedur lub pobrał całość lub część dotacji w sposób nienależny albo w 
nadmiernej wysokości, zobowiązany jest on do zwrotu tych środków odpowiednio w całości lub w części 
wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie (nie dłuższym niż 
30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie wykorzystywania środków 
przyznanych na rozwój przedsiębiorczości) i na rachunek wskazany przez Beneficjenta lub inny 
podmiot, o którym mowa w ust. 1. 

3. Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich 
procedur lub pobranej w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, o których mowa w ust. 2, są 
naliczane od dnia przekazania nieprawidłowo wykorzystanej lub pobranej dotacji.  
 

 

§ 6 
Zmiana umowy 

 

1. Wszelkie zmiany Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z 
zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Jeżeli wniosek o zmianę Umowy pochodzi od Uczestnika, musi On przedstawić ten wniosek 
Beneficjentowi nie później niż w terminie 30 dni przed dniem, w którym zmiana ta powinna wejść w 
życie.  

3. Zasada, o której mowa w ust. 2 nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu, o który mowa w ust. 2 
nastąpi z przyczyn niezależnych od Uczestnika lub została zaakceptowana przez Beneficjenta. 

4. Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych  
w zaakceptowanym przez Beneficjenta harmonogramie rzeczowo-finansowym, dopuszczalne są do 
wysokości nieprzekraczającej 5 % zakładanej wartości wydatku. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 4 nie wymagają sporządzania aneksu do niniejszej Umowy a jedynie 
poinformowania Beneficjenta w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w terminie 14 dni od dnia 
wystąpienia zmian. 

6. Obowiązki i prawa wynikające z umowy oraz związane z nią płatności nie mogą być  
w żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej.  
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§ 7 
Rozwiązanie umowy 

 

1. Uczestnik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w każdym momencie,  
z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Beneficjent może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wypłaty jakichkolwiek 
odszkodowań, gdy Uczestnik: 
a) Nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań i po otrzymaniu pisemnego 

upomnienia nadal ich nie wypełnienia lub nie przedstawi w okresie 30 dni stosownych wyjaśnień; 
b) Zawiesi działalność lub zaprzestanie prowadzenia działalności w trakcie otrzymywania dotacji; 
c) Zmieni swoją formę prawną chyba, że wcześniej zostanie podpisany aneks dopuszczający taką 

zmianę; 
d) Przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania dotacji; 
e) Dopuści się nieprawidłowości finansowych. 

3. W przypadku, gdy rozwiązanie Umowy, o którym mowa w ust. 1 nastąpi po otrzymaniu zaliczki, o której 
mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 Uczestnik zobowiązany jest zwrócić w całości otrzymaną zaliczkę, na rachunek 
bankowy Beneficjenta nr.............. prowadzony w 
banku.................................................................................................................w terminie 7 dni od dnia 
rozwiązania Umowy. 

4. W przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w ust. 1 Uczestnikowi nie przysługuje wypłata 
środków z tytułu płatności końcowej, o której mowa w § 2 ust.2 pkt. 2. 

5. W przypadku, gdy Uczestnik nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu,  
o którym mowa w ust. 3 oraz w § 5 ust. 2, Beneficjent podejmie czynności zmierzające  
do odzyskania należnych środków, z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych,  
w szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w § 4 ust.2 pkt 2. Koszty czynności zmierzających do 
odzyskania nieprawidłowo wykorzystanej dotacji obciążają Uczestnika. 

6. O czynnościach podjętych w związku z sytuacją, o której mowa w ust. 5, Beneficjent informuje Instytucję 
Ogłaszającą Konkurs (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) w ciągu 7 dni od dnia podjęcia tych 
czynności. 

7. Uczestnik projektu zobowiązany jest do zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi 
naliczonymi od dnia ich otrzymania w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania beneficjenta lub 
właściwego organu kontrolnego, jeżeli: 

                i. otrzymane środki zostaną wykorzystane niezgodnie z biznesplanem, 
                ii. 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, 
iii. zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy 
prowadzenia działalności gospodarczej, 
iv. złoży niezgodne z prawdą oświadczenia na etapie ubiegania się o środki na rozwój 
przedsiębiorczości, 
v. naruszy inne istotne warunki umowy. 

 
 

§ 8 
Prawo właściwe i właściwość sądów 

 

1. Postanowienia niniejszej Umowy podlegają prawu polskiemu.  
2. Wszelkie spory między Beneficjentem a Uczestnikiem związane z realizacją niniejszej umowy podlegają 

rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta. 
3. Umowę sporządzono (miejscowość), w języku polskim, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: po 

jednym dla Beneficjenta jednym dla Uczestnika oraz jednym dla Instytucji Ogłaszającej Konkurs 
(Instytucji Pośredniczącej II stopnia). Beneficjent zobowiązany jest przekazać egzemplarz Umowy do 
Instytucji Ogłaszającej Konkurs (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) w terminie 10 dni od dnia jej 
podpisania przez ostatnią ze stron. 

4. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie Strony. 
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§ 9 

Korespondencja 
 

Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w formie pisemnej 
oraz będzie się powoływała na numer niniejszej Umowy. Korespondencja będzie kierowana na poniższe 
adresy: 
 
Do Beneficjenta: 
<nazwa i adres Beneficjenta> 
 
Do Uczestnik 
<adres Uczestnika > 
 
 

§ 10 

Załączniki. 
 

Następujące dokumenty są załącznikami do niniejszej umowy i stanowią jej integralną część: 
 

Załącznik 1:  Pełnomocnictwo Beneficjenta
7
  

Załącznik 2: Wniosek/kopia wniosku Uczestnika o udzielenie jednorazowej dotacji wraz z załącznikami. 

Załącznik 3: Wzór zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem 

(zestawienie poniesionych wydatków). 

 

 

W imieniu Uczestnika     W imieniu Beneficjenta 

 

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

(Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby   (Imię i nazwisko oraz stanowisko upoważnionej do 

podpisania umowy)   osoby upoważnionej do podpisania  

umowy) 

 

[podpis] [data]      [podpis] [data]   

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 jeśli dotyczy 
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Załącznik do umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości  
Ramowy wzór zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem 
(zestawienie poniesionych wydatków). 
 

 

Lp. nr 

dokumentu 

data 

wystawienia 

dokumentu 

numer 

księgowy lub 

ewidencyjny 

data 

zapł

aty 

sposób 

zapłaty (G 

– 

gotówka, 

P – 

przelew, 

K - karta) 

nazwa towaru lub 

usługi/ pozycja na 

dokumencie 

kwota 

dokumentu 

brutto 

kwota 

dokumentu 

netto 

kwota 

wydatków 

kwalifikowa

ln ych 

w tym 

VAT 

Uzasadnienie 

związku /braku 

związku wydatku z 

projektem 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1            

2            

3            

4            

5            

        suma 

ogółem w 

PLN 

0,00 0,00  

 
Miejsce, data i podpis Uczestnika projektu 
 
 
............................................................................................. 
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Załącznik nr 5 - Ramowy wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych 

                

                                            
                   

 
UMOWA NR ................ 

O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO- DORADCZYCH  
 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 
Priorytet VIII PO KL – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w 

regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty 

konkursowe” 

 
Umowa realizowana jest w ramach Projektu pt: „.................................................................................”  

 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy 

nr.............[nr umowy pomiędzy IOK a Beneficjentem] 

 

zawarta w ..................................................... w dniu ..................................[miejsce i data zawarcia umowy 
pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem] 
pomiędzy: 
 

<pełna nazwa Beneficjenta>,  

zwanym dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym przez: 

..................................................................................................., na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego 

załącznik do umowy 

a 

 

<pełne dane Uczestnika> 

Zwanym dalej „Uczestnikiem”. 

 

Beneficjent i Uczestnik, zwani dalej Stronami zawierają umowę następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta wsparcia w formie  
nieodpłatnych usług szkoleniowo-doradczych dotyczących zagadnień związanych  
z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. 

2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze dzieli się na: 
1) podstawowe – udzielane do dnia zarejestrowania przez Uczestnika  

działalności gospodarczej, 
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2) specjalistyczne – udzielane od dnia zarejestrowania przez Uczestnika działalności 
gospodarczej, z zastrzeżeniem § 4. 

3. Wsparcie będące przedmiotem niniejszej Umowy udzielane jest: 
1) w zakresie objętym programem bloku szkoleniowo-doradczego, 

2) w przypadku wsparcia szkoleniowo-doradczego specjalistycznego –zgodnie§ 33 ust. 1 pkt 
3rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia  
15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. 2010 Nr 239, poz. 1598 z późn. zm.), zwanym dalej 
„rozporządzeniem”. 

4. Uczestnik otrzymuje wsparcie szkoleniowo-doradcze na zasadach i warunkach określonych  
w niniejszej Umowie.  

 

§ 2 
Okres udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego 

 

1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze udzielane jest w okresie realizacji Projektu,  
tj. od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia...................................................... 

2. Liczba godzin wsparcia w ramach podstawowego bloku szkoleniowo-doradczego wynosi.............. 
 

§ 3 
Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze – postanowienia szczegółowe 

 
1. Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze nie jest objęte regułami dotyczącymi  

udzielania pomocy publicznej/de minimis. 
2. Zakres wsparcia szkoleniowo-doradczego ustalany jest przez Beneficjenta na podstawie  

1) formularza rekrutacyjnego Uczestnika,  
2) diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych Uczestnika, 
3) innych kryteriów stosowanych przez Beneficjenta w procesie rekrutacji. 

3. Liczba godzin usług szkoleniowych lub doradczych świadczona na rzecz Uczestnika potwierdzana jest 
jego podpisem złożonym w dniu korzystania z usługi na odpowiednim formularzu.  

4. Udział Uczestnika w podstawowym wsparciu szkoleniowo-doradczym, w pełnym zakresie i w czasie 
określonym przez Beneficjenta, potwierdzony zgodnie z ust. 3, jest podstawowym warunkiem starania 
się o wsparcie pomostowe i jednorazową dotację na rozwój przedsiębiorczości. 

 
§ 4 

Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze – postanowienia szczegółowe 
 
1. Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze jest objęte regułami dotyczącymi  

udzielania pomocy publicznej/de minimis i jest udzielane w oparciu o zasadę de minimis, zgodnie   
z rozporządzeniem, o którym mowa w § 1 ust.3 pkt 2. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Beneficjenta  
o zarejestrowaniu działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa i podpisania odpowiedniego 
aneksu do niniejszej Umowy. Jednocześnie Uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania wpisu 
do odpowiedniej ewidencji działalności gospodarczej poprzez złożenie Beneficjentowi wyciągu z tej 
ewidencji.  

3. Aneks, o którym mowa w ust. 2 obejmuje w szczególności: 
1) zestawienie pomocy publicznej otrzymanej przed Uczestnika w ramach pomocy de minimis, 
2) zakres tematyczny, czas trwania i realizacji oraz wartość usług doradczych oraz szkolenia 

specjalistycznego świadczonych na rzecz Uczestnika od dnia zarejestrowania przez niego 
działalności gospodarczej. 

4. Wartość specjalistycznego wsparcia szkoleniowo-doradczego, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 powinna 
być wyceniona przez Beneficjenta w oparciu o koszty Projektu w tym zakresie. 

5. Beneficjent, w dniu podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 2, zobowiązany jest wydać 
Uczestnikowi zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w 
załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o 
pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2007 r., Nr 53, poz. 
354). 

6. Uczestnik zobowiązany jest przechowywać dokumentację związaną z otrzymaną pomocą przez okres 
10 lat, licząc od dnia podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 2.  
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7. W przypadku likwidacji lub zawieszenia przez Uczestnika działalności gospodarczej podczas 
korzystania z pomocy objętej aneksem, o którym mowa w ust. 2, Uczestnik ma obowiązek 
poinformowania Beneficjenta o tych okolicznościach w ciągu 7 dni od dnia ich wystąpienia. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7  ma zastosowanie § 6 ust.2 i 3. 
 

§ 5 
Zmiana umowy 

 
1. Wszelkie zmiany Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2. Jeżeli wniosek o zmianę Umowy pochodzi od Uczestnika, musi on przedstawić ten wniosek 

Beneficjentowi nie później niż w terminie 30 dni przed dniem, w którym zmiana umowy w tym zakresie 
powinna wejść w życie.  

3. Zasada, o której mowa w ust.2 nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu, o który mowa w ust. 
2 nastąpi z przyczyn niezależnych od Uczestnika lub niezachowanie terminu zostało zaakceptowane 
przez Beneficjenta. 

4. Obowiązki i prawa wynikające z umowy oraz związane z nią płatności nie mogą być  
w żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej.  

 
§ 6 

Rozwiązanie umowy 

 

1. Uczestnik może rozwiązać umowę w każdym momencie bez wypowiedzenia, co jest jednoznaczne z 
zaprzestaniem uczestniczenia w Projekcie. 

2. Beneficjent może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, oznaczającym wykluczenie 
Uczestnika z udziału w Projekcie, w przypadkach, kiedy: 

1) Opuści, bez usprawiedliwienia, więcej niż 20% godzin szkoleniowo-doradczych określonych w 
bloku szkoleniowo-doradczym, o którym mowa w § 2 ust. 2; 

2) nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań określonych niniejszą 
Umową i po otrzymaniu pisemnego upomnienia nadal ich nie wypełnienia lub nie przedstawi w 
okresie 30 dni stosownych wyjaśnień; 

3) zawiesi działalność lub zaprzestanie prowadzenia działalności w trakcie  

otrzymywania wsparcia objętego aneksem, o którym mowa w § 4 ust. 2
8
; 

4) zmieni status prawny lub formę prawną działalności gospodarczej,  

chyba, że wcześniej zostanie podpisany aneks dopuszczający taką zmianę 
8
; 

5) przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania wsparcia  
szkoleniowo-doradczego. 

3. W przypadkach, o którym mowa w ust. 1 i 2 Uczestnik traci prawo korzystania z dalszych usługach 
szkoleniowo-doradczych oraz traci prawo starania się o wsparcie pomostowe i jednorazową dotację 
na rozwój przedsiębiorczości lub otrzymywania takiego wsparcia. 

 

§ 7 
Prawo właściwe i właściwość sądów 

 

1. Postanowienia niniejszej umowy podlegają postanowieniom prawa polskiego.  
2. Wszelkie spory między Beneficjentem a Uczestnikiem związane z realizacją niniejszej Umowy  Strony 

będą starały się rozwiązać polubownie. 
3. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby 

Beneficjenta. 
4. Umowę sporządzono w <miejscowość> ……………………. , w języku polskim, w trzech 

jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Beneficjenta, jednym dla Instytucji Ogłaszającej Konkurs 
oraz jednym dla Uczestnika.  

5. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie Strony. 
 

                                                           
8
 dotyczy Uczestnika, który zarejestrował działalność gospodarcza w ramach projektu 
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§ 8 

Korespondencja 
 

Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w formie pisemnej 
oraz będzie się powoływała na numer niniejszej Umowy. Korespondencja będzie  
kierowana na poniższe adresy: 
 
Do Beneficjenta: …………………………………………………………………………………. 

<nazwa i adres Beneficjenta> 
 
Do Uczestnika: ……………………………………………………………….. 

<adres Uczestnika > 
 

§ 9 

 Załączniki 
 

Następujące dokumenty są załącznikami do niniejszej umowy i stanowią jej integralną część: 
  

Załącznik nr 1:  Pełnomocnictwo Beneficjenta
9
  

Uczestnik       Beneficjent 

 

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

[Imię i nazwisko, podpis, data]                  osoba upoważniona do podpisania umowy        

[podpis, data]     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 jeśli dotyczy 
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Załącznik nr 6 – Ramowy wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego 

 

 

                                                            

 

                

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 

 
 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 
Priorytet VIII PO KL – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w 

regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty 

konkursowe” 

 

Wniosek składany jest w ramach Projektu 

pt:”„...........................................................................................................”  

 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy 

nr.............[nr umowy pomiędzy IOK a Beneficjentem] 

 

        

Data i miejsce złożenia wniosku:  .................................................... 

 

Dane Uczestnika ubiegającego się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego: 

<Nazwa, adres, nr telefonu, FAX> 

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

………………………………………………………….  

Dane Beneficjenta: 

<Nazwa, adres, nr telefonu, FAX> 

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

 

Zgodnie z § 33 ust. 1 pkt.3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w 

sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz. U.2010 Nr 239, poz. 1598) wnoszę  

o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego na łączną kwotę w wysokości ............. PLN 

(słownie: ...............), w formie comiesięcznej pomocy w wysokości ................... PLN (słownie: ..............  

złotych) wypłacanej w okresie od dnia ..................... do dnia ............. . 
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Okres wskazany powyżej, nie przekracza łącznie okresu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności 

gospodarczej. 

 

 

UZASADNIENIE 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

Do niniejszego wniosku załącza się następujące dokumenty: 

1. Dokumenty poświadczające rozpoczęcie działalności gospodarczej takie jak: wpis do Krajowego 
Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru.  

2. Kopia nadania numeru REGON Uczestnikowi. 
3. Kopia dokumentu zawierającego PESEL Uczestnika. 
4. Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis jaką Uczestnik otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat 

poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy. 
5. Biznesplan na okres 2 lat od dnia rozpoczęcia działalności (w tym spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), o 

ile nie został złożony wcześniej, przy okazji ubiegania się o jednorazową dotację na rozwój 
przedsiębiorczości 

 

Podpis Uczestnika   

lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania 

 

................................................... 
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Załącznik nr 7 - Ramowy wzór umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 

 

 

                                                                
                         

 

 

UMOWA NR................ 
O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 

 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  

Priorytet VIII PO KL – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i 
przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i 

modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe” 
Umowa realizowana jest w ramach Projektu pt: „.................................................................................”  

 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy 

nr.............[nr umowy pomiędzy IOK a Beneficjentem] 

 

 

zawarta w ..................................................... w dniu ..................................[miejsce i data zawarcia umowy 
pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem] 
 
pomiędzy: 
 
<pełna nazwa Beneficjent>,  

zwanym dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym przez: 

..................................................................................................., na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego 

załącznik do umowy
10

 

a  

<pełne dane Uczestnika> 
Zwanym dalej „Uczestnikiem”. 

 

Beneficjent i Uczestnik, zwani dalej Stronami zawierają umowę następującej treści: 

                                                           
10

 Jeśli dotyczy. 
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§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta podstawowego wsparcia 
pomostowego, w formie wsparcia finansowego Uczestnika w pierwszych 6 miesiącach działalności 
gospodarczej, zgodnie z wnioskiem Uczestnika stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

2. Pomoc będąca przedmiotem niniejszej Umowy stanowi pomoc de minimis i  jest udzielana, zgodnie z 
ozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia 
pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. 2010 Nr 239, poz. 1598), 
zwanym dalej „rozporządzeniem”. 

3. Uczestnik otrzymuje podstawowe wsparcie pomostowe na zasadach i warunkach określonych w 
niniejszej Umowie.  

 

§ 2 
Okres udzielania podstawowego wsparcia pomostowego 

 

1. Podstawowe wsparcie pomostowe udzielane jest przez okres pierwszych 6 miesięcy  
od dnia rozpoczęcia przez Uczestnika działalności gospodarczej  

tj. od dnia
11

 …...................... do dnia
12

   .................. 
2. Dopuszcza się przedłużenie okresu udzielania wsparcia pomostowego (przedłużone wsparcie 

pomostowe), jednak nie dłużej niż do 12 miesiąca od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. 
3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego, 

złożonego zgodnie z rozporządzeniem, jego udzielenie regulować będzie odrębna umowa. 
 

 

§ 3 

Finansowanie wsparcia pomostowego 

 

1. Całkowita kwota pomocy na podstawowe wsparcie pomostowe wynosi  
.............PLN (słownie: ......................................................... PLN).  

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

w .............. miesięcznych ratach w wysokości
13

 ............... PLN (słownie: 
.........................................................PLN), począwszy od dnia    ........................................  

3. Beneficjent w dniu podpisania niniejszej Umowy zobowiązany jest wydać Uczestnikowi zaświadczenie o 
udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 53, poz. 354) w sprawie zaświadczeń o 
pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.                  

4. Uczestnik zobowiązany jest przechowywać dokumentację związaną z otrzymaną pomocą przez okres 
10 lat, licząc od dnia podpisania niniejszej Umowy. 

5. Wszystkie płatności będą dokonywane przez Beneficjenta w PLN na rachunek Uczestnika prowadzony 
w złotych polskich.  

6. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Uczestnika nr.............. prowadzony w banku 
............................................................................................................... 

 

 

                                                           
11

 Dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestnika 
12

  Należy określić najpóźniej dzień poprzedzający dzień, w którym upływa 6 miesiąc od dnia rozpoczęcia przez 
Uczestnika działalności gospodarczej,  
13

  Wysokość finansowego wsparcia pomostowego  nie może być wyższa niż równowartość minimalnego 

wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia pomostowego 
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§ 4 
Postanowienia szczegółowe dotyczące wypłaty podstawowego wsparcia pomostowego 

 
1. Podstawowe wsparcie pomostowe zostanie wypłacone pod warunkiem uczestniczenia  

i ukończenia przez Uczestnika podstawowego bloku szkoleniowo-doradczego realizowanego przez 
Beneficjenta w ramach Projektu. 

2. Uczestnik zobowiązuje się wydatkować podstawowe wsparcie pomostowe z najwyższym stopniem 
staranności, w sposób zapewniający uzyskanie jak najlepszych wyników i z dbałością wymaganą przez 
najlepszą praktykę w danej dziedzinie oraz zgodnie z niniejszą Umową.  

3. Warunkiem wypłaty drugiej i kolejnych transz wsparcia jest udokumentowanie przez Uczestnika 
opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za miesiąc poprzedzający wypłatę kolejnej 
transzy.  

4. W przypadku likwidacji lub zawieszenia przez Uczestnika działalności gospodarczej w czasie 
korzystania z pomocy objętej niniejszą Umową, Uczestnik ma obowiązek poinformowania Beneficjenta 
o tych okolicznościach w ciągu 7 dni od dnia ich wystąpienia. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Uczestnik uprawniony jest jedynie  
do otrzymania rat podstawowego wsparcia pomostowego przysługujących do ostatniego dnia miesiąca, 
w którym nastąpiło zlikwidowanie lub zawieszenie działalności. 

6. W przypadku, gdy opóźnienie w przekazywaniu płatności wynika z przyczyn niezależnych od 
Beneficjenta, Uczestnikowi nie przysługuje prawo domagania się odsetek za opóźnioną płatność. 

7. W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazywaniu płatności, o których mowa w ust 6, 
przekraczających 14 dni, Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Uczestnika, w 
formie pisemnej, o przyczynach opóźnień i prognozie przekazania płatności.  

 

§ 5 
Zmiana umowy 

 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2. Jeżeli wniosek o zmianę Umowy pochodzi od Uczestnika, musi on przedstawić ten wniosek 

Beneficjentowi nie później niż w terminie 30 dni przed dniem, w którym następują zmiany.  
3. Zasada, o której mowa w ust.2 nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu, o który mowa w ust. 2 

nastąpi z przyczyn niezależnych od Uczestnika lub została zaakceptowana przez Beneficjenta. 
4. Obowiązki i prawa wynikające z umowy oraz związane z nią płatności nie mogą być  

w żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej.  
 

§ 6 
Obowiązki kontrolne 

 

1. Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie 
stwierdzone, że Uczestnik pobrał całość lub część środków, o których mowa w  
§ 3 ust. 1 w sposób nienależny lub w nadmiernej wysokości, zobowiązany jest on do zwrotu tych 
środków odpowiednio w całości lub w części wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 
zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek wskazany przez Beneficjenta lub inny podm iot 
uprawniony do przeprowadzenia kontroli. 

2. Odsetki od kwoty podstawowego wsparcia pomostowego pobranego w sposób nienależny albo w 
nadmiernej wysokości, o których mowa w ust. 1, są naliczane od dnia przekazania nieprawidłowo 
wykorzystanej lub pobranej kwoty podstawowego wsparcia pomostowego. 

3. W przypadku, gdy Uczestnik nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu,  
o którym mowa w ust. 1, Beneficjent podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych 
środków, z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych. Koszty czynności zmierzających do 
odzyskania nieprawidłowo wykorzystanych środków podstawowego wsparcia pomostowego obciążają 
Uczestnika. 

4. O czynnościach podjętych w związku z sytuacją, o której mowa w ust. 3, Beneficjent informuje 
Instytucję Ogłaszająca Konkurs (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) w ciągu 14 dni od dnia podjęcia 
tych czynności.  

 

§ 7 
Rozwiązanie umowy 
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1. Uczestnik może rozwiązać Umowę w każdym momencie bez wypowiedzenia, 
 bez obowiązku zwrotu dotychczas otrzymanych środków.  

2. W przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w ust. 1 Uczestnik jest uprawniony jedynie do 
otrzymania rat podstawowego wsparcia pomostowego należnych do ostatniego dnia miesiąca, w którym 
nastąpiło rozwiązanie Umowy. 

3. Beneficjent może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wypłaty jakichkolwiek 
odszkodowań, gdy Uczestnik: 

a) nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań i po otrzymaniu pisemnego 
upomnienia, nadal ich nie wypełnienia lub nie przedstawi w okresie 30 dni stosownych wyjaśnień;  

b) zawiesi działalność lub zaprzestanie prowadzenia działalności w trakcie otrzymywania środków 
objętych niniejszą Umową. 

c) zmieni swoją formę prawną chyba, że wcześniej zostanie podpisany aneks dopuszczający taką 
zmianę; 

d) przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania podstawowego wsparcia 
pomostowego; 

4. Wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w ust. 3 skutkuje wstrzymaniem wypłaty rat podstawowego 
wsparcia pomostowego, przysługujących do ostatniego dnia miesiąca,  
w którym nastąpiło wypowiedzenie Umowy. 

 

§ 8 
Prawo właściwe i właściwość sądów 

 

1. Postanowienia niniejszej Umowy podlegają postanowieniom prawa polskiego. 
2. Wszelkie spory między Beneficjentem a Uczestnikiem związane z realizacją niniejszej Umowy 

podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta. 
3. Umowę sporządzono w ……………..(miejscowość), w języku polskim, w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach: jednym dla Beneficjenta, jednym dla Uczestnika oraz jednym dla Instytucji Ogłaszającej 
Konkurs (Instytucji Pośredniczącej II stopnia). Beneficjent zobowiązany jest przekazać egzemplarz 
Umowy do Instytucji Ogłaszającej Konkurs w terminie 10 dni od dnia jej podpisania przez ostatnią ze 
stron. 

4. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony. 
 

§ 9 

Korespondencja 
 

Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w formie pisemnej 
oraz będzie się powoływała na numer niniejszej Umowy. Korespondencja będzie kierowana na poniższe 
adresy: 
 
Do Beneficjenta: 
<nazwa i adres Beneficjenta> 
Do Uczestnika 
<adres Uczestnika > 
 

§ 10 

Załączniki. 

 

Następujące dokumenty są załącznikami do niniejszej umowy i stanowią jej integralną część: 
 

 

Załącznik 1:  Pełnomocnictwo Beneficjenta

 

                                                           
 Jeśli dotyczy 
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Załącznik 2: Wniosek/kopia Wniosku Uczestnika o udzielenie podstawowego wsparcia 

pomostowego wraz z załącznikami.  

 

 

W imieniu Uczestnika      W imieniu Beneficjenta 
................................................................  ................................................................ 

[Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby  [Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby 

 upoważnionej do podpisania umowy]  upoważnionej do podpisania umowy] 

[data] [podpis]      [data] [podpis] 
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Załącznik nr 8 –Ramowy wzór wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcie pomostowego 
 

       . 

                                                               
                         

 
 

WNIOSEK O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO  
 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 
Priorytet VIII PO KL – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i 

przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i 
modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe” 

Wniosek składany jest w ramach Projektu pt: „.................................................................................”  

 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy 

nr.............[nr umowy pomiędzy IOK a Beneficjentem] 

         

 

Data i miejsce złożenia wniosku:  .................................................... 

 

Dane Uczestnika ubiegającego się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego: 

 
<Nazwa, adres, nr telefonu, FAX> 
......................................................................................... 

………………………………………………………….  

  

Dane Beneficjenta: 
 
<Nazwa, adres, nr telefonu, FAX> 
................................................................................ 

 

Zgodnie z § 33 ust. 1 pkt.3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w 

sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz. U. 2010 Nr 239, poz 1598) wnoszę o 

przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego na łączną kwotę w wysokości ............. PLN 

(słownie: ...............), w formie comiesięcznej pomocy w wysokości ................... PLN (słownie: ..............  

złotych) wypłacanej w okresie od dnia ..................... do dnia ............. . 

 

Okres wskazany powyżej, nie przekracza łącznie okresu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności 

gospodarczej, liczonego łącznie z okresem udzielenia pomocy w formie podstawowego wsparcia 

pomostowego, przyznanej na postawie umowy Nr.................z dnia………..........  
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UZASADNIENIE 
  

- stopień realizacji biznes planu (przychody, koszty, odchylenia): 
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................... 

- problemy z płynnością finansową wynikają z: 
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................... 

- odzyskanie płynności finansowej będzie zależało od: 
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................... 

- dodatkowe informacje 
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................... 

 

 

Do niniejszego wniosku załącza się następujące dokumenty: 

 

1. Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o 
niezaleganiu z uiszczaniem podatków, 

2. Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis jaką Uczestnik otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat 
poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. 

3. Opis sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu [wzór załączono do wniosku] 
 

Podpis Uczestnika 
lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania  
 
............................. 
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Załącznik do wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego 

Ramowy wzór: Opis Sytuacji ekonomiczno – finansowej podmiotu 

Rachunek zysków i strat na pierwsze 6 miesięcy działalności gospodarczej - (liczone od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej) 

Rachunek ten dostarcza informacji, jak dochodowe jest przedsiębiorstwo. Należy przedstawić rzetelne dane.  

Pozycja  / miesiąc 1 2 3 4 5 6 

A. Przychody netto ze sprzedaży       

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów       

 II. Przychody netto ze sprzedaży materiałów i 

towarów 
      

B Koszty działalności operacyjnej         

I. Amortyzacja       

II. Zużycie materiałów i energii       

III. Usługi obce       

IV. Podatki i opłaty       

V. Wynagrodzenia       

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia        

VII. Pozostałe koszty rodzajowe       

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów        

C) ZYSK (strata) ZE SPRZEDAŻY (A-B)       

D) POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACJNE        
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I. Dotacje       

II. Pozostałe przychody operacyjne       

E) POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE       

F) ZYSK (strata) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

(C+D -E) 
      

G) PRZYCHODY FINANSOWE       

H. KOSZTY FINANSOWE       

I. ZYSK (strata) BRUTTO (F+G – H)       

J. PODATEK DOCHODOWY       

K. POZOSTALE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA 

ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) 
      

L. ZYSK (STRATA) NETTO (I – J – K)       
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Załącznik nr 9 – Ramowy wzór umowy o udzieleniu przedłużonego wsparcia pomostowego 

 

                                          

                  
                         

 
UMOWA NR................... 

O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 
 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  
Priorytet VIII PO KL – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i 

przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i 
modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe” 

Umowa realizowana jest w ramach Projektu pt: „.................................................................................”  

 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy 

nr.............[nr umowy pomiędzy IOK a Beneficjentem] 

 

 

zawarta w ..................................................... w dniu ..................................[miejsce i data zawarcia umowy 
pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem] 
pomiędzy: 
 
<pełna nazwa Beneficjent>,  

zwanym dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym przez: 

..................................................................................................., na podstawie pełnomocnictwa 

stanowiącego załącznik do umowy
14

 

a  

<pełne dane Uczestnika> 

Zwanym dalej „Uczestnikiem”. 

 

Beneficjent i Uczestnik, zwani dalej Stronami zawierają umowę następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 
 

                                                           
14

 Jeśli dotyczy. 
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1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez  Beneficjenta przedłużonego wsparcia 
pomostowego, przeznaczonego na wsparcie finansowe Uczestnika po zakończeniu korzystania z 
podstawowego wsparcia pomostowego, na podstawie Umowy nr............ z dnia…………....., zgodnie 
z wnioskiem Uczestnika stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

2. Pomoc będąca przedmiotem niniejszej Umowy stanowi pomoc de mini mis i jest udzielana  zgodnie z 
§ 33 ust.1 pkt. 3 z rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w 
sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. 
2010 Nr 239  poz. 1598), zwanym dalej „rozporządzeniem”. 

3. Uczestnik otrzymuje przedłużone wsparcie pomostowe na zasadach i warunkach określonych w 
niniejszej Umowie.  

 

§ 2 
Okres udzielania przedłużonego wsparcia pomostowego 

 

Przedłużone wsparcie pomostowe udzielane jest przez okres ..... miesięcy po zakończeniu korzystania z 

podstawowego wsparcia pomostowego, nie dłużej niż do 12 miesiąca od dnia rozpoczęcia działalności 

gospodarczej tj. od dnia
15

........................... do dnia
16

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

 

§ 3 

Finansowanie przedłużonego wsparcia pomostowego 
 

1. Całkowita kwota pomocy w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego wynosi ............PLN 
(słownie: .............................PLN).  

2. Beneficjent wypłaci Uczestnikowi środki, o których mowa w ust. 1 
w ............... miesięcznych ratach w wysokości ........ PLN (słownie: ......................... PLN), począwszy 
od dnia .................... 

3. Beneficjent w dniu podpisania niniejszej Umowy zobowiązany jest wydać Uczestnikowi 
zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 53, poz. 354) w sprawie 
zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 

4. Uczestnik zobowiązany jest przechowywać dokumentację związaną z otrzymanym przedłużonym 
wsparciem pomostowym przez okres 10 lat, licząc od dnia podpisania niniejszej Umowy. 

5. Wszystkie płatności będą dokonywane przez Beneficjenta w PLN na rachunek Uczestnika 
prowadzony w złotych polskich.  

6. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Uczestnika nr .............. prowadzony w 
banku............................................................................................................... 

    

§ 4 
Postanowienia szczegółowe dotyczące wypłaty przedłużonego wsparcia pomostowego. 

 
1. Uczestnik zobowiązuje się wydatkować przedłużone wsparcie pomostowe z najwyższym stopniem 

staranności, w sposób zapewniający uzyskanie jak najlepszych wyników i z dbałością wymaganą 
przez najlepszą praktykę w danej dziedzinie oraz zgodnie z niniejszą Umową.  

                                                           
15

 należy określić dzień 7 miesiąca od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestnika. 
16

 należy określić najpóźniej dzień 12 miesiąca od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestnika. 
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2. Warunkiem wypłaty drugiej i kolejnych transz wsparcia jest udokumentowanie przez Uczestnika 
opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za miesiąc poprzedzający wypłatę 
kolejnej transzy.  

3. W przypadku likwidacji lub zawieszenia przez Uczestnika działalności gospodarczej podczas 
korzystania z pomocy objętej niniejszą Umową, Uczestnik ma obowiązek poinformowania 
Beneficjenta o tych okolicznościach w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Uczestnik uprawniony jest jedynie  
do otrzymania rat przedłużonego wsparcia pomostowego przysługujących do ostatniego dnia 
miesiąca, w którym nastąpiło zlikwidowanie lub zawieszenie działalności. 

5. W przypadku, gdy opóźnienie w przekazywaniu płatności wynika z przyczyn niezależnych od 
Beneficjenta, Uczestnika nie przysługuje prawo domagania się odsetek za opóźnioną płatność. 

6. W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazywaniu płatności, o których mowa w ust 4, 
przekraczających 14 dni, Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Uczestnika, w 
formie pisemnej, o przyczynach opóźnień i prognozie przekazania płatności.  

 
§ 5 

Obowiązki kontrolne 
 

1. Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie 
stwierdzone, że Uczestnik pobrał całość lub część dotacji w sposób nienależny lub w nadmiernej 
wysokości, zobowiązany jest on do zwrotu tych środków odpowiednio w całości lub w części wraz z 
odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek 
wskazany przez Beneficjenta lub inny podmiot uprawniony do przeprowadzenia kontroli. 

2. Odsetki od kwoty przedłużonego wsparcia pomostowego pobranego w sposób nienależny albo w 
nadmiernej wysokości, o których mowa w ust. 1, są naliczane od dnia przekazania nieprawidłowo 
wykorzystanej lub pobranej kwoty przedłużonego wsparcia pomostowego. 

3. W przypadku, gdy Uczestnik nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 1, 
Beneficjent podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków, z wykorzystaniem 
dostępnych środków prawnych. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo 
wykorzystanych środków przedłużonego wsparcia pomostowego obciążają Uczestnika. 

4. O czynnościach podjętych w związku z sytuacją, o której mowa w ust. 3, Beneficjent informuje 
Instytucję Organizującą Konkurs (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) w ciągu 14 dni od dnia 
podjęcia tych czynności. 
 

 

§ 6 
Zmiana umowy 

 

1. Wszelkie zmiany Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2. Jeżeli wniosek o zmianę Umowy pochodzi od Uczestnika, musi on przedstawić ten wniosek 

Beneficjentowi nie później niż w terminie 30 dni przed dniem, w którym następują zmiany.  
3. Zasada, o której mowa w ust.2 nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu, o który mowa w ust. 

2 nastąpi z przyczyn  
4. niezależnych od Uczestnika lub została zaakceptowana przez Beneficjenta. 
5. Obowiązki i prawa wynikające z umowy oraz związane z nią płatności nie mogą być  

w żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej.  
 

§ 7 
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Rozwiązanie umowy 

 

1. Uczestnik może rozwiązać umowę w każdym momencie bez wypowiedzenia, 
 bez obowiązku zwrotu dotychczas otrzymanych środków. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Uczestnik jest uprawniony jedynie  
do otrzymania rat przedłużonego wsparcia pomostowego należnych do ostatniego dnia miesiąca, w 
którym nastąpiło rozwiązanie Umowy. 

3. Beneficjent może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wypłaty jakichkolwiek 
odszkodowań, gdy Uczestnik: 

a) nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań i po otrzymaniu pisemnego 
upomnienia nadal ich nie wypełnienia lub nie przedstawi w okresie 30 dni stosownych 
wyjaśnień; 

b) zawiesi działalność lub zaprzestanie prowadzenia działalności w trakcie otrzymywania środków 
objętych niniejszą Umową; 

c) zmieni swoją formę prawną chyba, że wcześniej zostanie podpisany aneks dopuszczający taką 
zmianę; 

d) przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania przedłużonego wsparcia 
pomostowego. 

4. Wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w ust. 3 skutkuje wstrzymaniem wypłaty rat przedłużonego 
wsparcia pomostowego, przysługujących do ostatniego dnia miesiąca,  
w którym nastąpiło wypowiedzenie Umowy. 

 

§ 8 
Prawo właściwe i właściwość sądów 

 

1. Postanowienia niniejszej Umowy podlegają postanowieniom prawa polskiego.  
2. Wszelkie spory między Beneficjentem a Uczestnikiem związane z realizacją niniejszej Umowy 

podlegają rozstrzygnięciu przez  sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta. 
3. Umowę sporządzono w ………… (miejscowość), w języku polskim, w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach: jednym dla Beneficjenta, jednym dla Uczestnika oraz jednym dla Instytucji 
Ogłaszającej Konkurs (Instytucji Pośredniczącej II stopnia). Beneficjent zobowiązany jest przekazać 
egzemplarz Umowy do Instytucji Ogłaszającej Konkurs w terminie 10 dni od dnia jej podpisania 
przez ostatnią ze stron. 

4. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony. 
 

§ 9 

Korespondencja 

 

Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w formie pisemnej 
oraz będzie się powoływała na numer niniejszej Umowy. Korespondencja będzie kierowana na poniższe 
adresy: 
 
Do Beneficjenta: 
<nazwa i adres Beneficjenta> 
 
 
Do Uczestnika 
<adres Uczestnika > 



21 
 

§ 10 

Załączniki. 
 

Następujące dokumenty są załącznikami do niniejszej umowy i stanowią jej integralną część: 
 

 

Załącznik 1:  Pełnomocnictwo Beneficjenta
17

  

Załącznik 2  Wniosek/kopia wniosku Uczestnika o udzielenie przedłużonego wsparcia 

pomostowego wraz z załącznikami. 

 

W imieniu Uczestnika     W imieniu Beneficjenta 

 

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

[Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby  [Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby 

 upoważnionej do podpisania umowy]  upoważnionej do podpisania umowy ] 

 

[podpis] [data]     [podpis] [data]      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 jeśli dotyczy 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


