REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Edycja II
w projekcie „IDEALNY SZEF – TO JA!”
Nr projektu RPPM. 05.07.00-22-0027/16
realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V „Zatrudnienie”, Działanie 5.7. „Nowe mikroprzedsiębiorstwa”
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Projekt - projekt „IDEALNY SZEF – TO JA!”, realizowany w okresie 01.12.2016-31.12.2018
na terenie województwa pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Regulamin – Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
w projekcie pn. „IDEALNY SZEF – TO JA!”
Beneficjent– Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich
33, 70-111 Szczecin.
Instytucja Zarządzająca (IZ) – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
Uczestnik projektu – osoba fizyczna, która w wyniku przeprowadzonej rekrutacji została
zakwalifikowana do udziału w projekcie i która podpisała umowę o świadczeniu usług
szkoleniowo-doradczych oraz deklarację uczestnictwa w projekcie.
Strona internetowa projektu (strona www) – strona, na której zamieszczane będą wszystkie
informacje i dokumenty dotyczące projektu: www.dotacjepomorskie.zgd.com.pl.
Biuro projektu – Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o., Zaułek Drozdowy 2, 77-100
Bytów, 77-100 Bytów
Komisja Oceny Wniosków (w skrócie KOW) – Komisja przyznająca środki finansowe
na rozwój przedsiębiorczości – zespół oceniający biznes plany i kwalifikujący wnioski
do otrzymania wsparcia finansowego
Osoba fizyczna zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą – osoba, która w trakcie
realizacji projektu zamierza zmienić swój status z „osoby fizycznej zamierzającej rozpocząć
działalność gospodarczą” na „osobę fizyczną, która założyła działalność gospodarczą”
ID - indywidualny numer identyfikacyjny nadany uczestnikowi projektu na etapie rekrutacji.
Ustawa o rachunkowości - Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.
Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości - jednorazowa dotacja inwestycyjna
na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

§2

Projekt „IDEALNY SZEF – TO JA!”
Realizowany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o. o.
www.dotacjepomorskie.zgd.com.pl

Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!” realizowanego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą
sp. z o. o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020, Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa.
2. Projekt realizowany w okresie: od 1 grudnia 2016r. do 31 grudnia 2018r. na terenie
województwa pomorskiego.
3. Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 76 osób bezrobotnych i nieaktywnych
zawodowo od 30 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj: kobiet,
osób o niskich kwalifikacjach, osób długotrwale bezrobotnych, osób powyżej 50 roku życia,
osób niepełnosprawnych) zamieszkujących jednocześnie obszary o wysokiej stopie
bezrobocia i niskim poziomie przedsiębiorczości w województwie pomorskim w okresie
XII 2016–VIII 2018, poprzez otwarcie działalności gospodarczej.
4.
Udział Uczestników we wszystkich działaniach w ramach Projektu jest bezpłatny,
pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w niniejszym regulaminie.

§3
Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości i wsparcie pomostowe – warunki ogólne
1.

Formy wsparcia finansowego oferowane w ramach Projektu:
a. wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) – bezzwrotna pomoc
finansowa udzielana Uczestnikowi projektu w formie wsparcia kapitałowego
ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych związanych
z prowadzoną przez Uczestnika projektu działalnością gospodarczą. Maksymalna
wysokość jednorazowej dotacji inwestycyjnej wynosi 23.398.68 PLN.
b. wsparcie pomostowe
a) finansowe:
 podstawowe wypłacane w okresie od 1 do 6 miesiąca począwszy od dnia
rozpoczęcia działalności gospodarczej jako bezzwrotna pomoc kapitałowa
w formie comiesięcznej zaliczki w kwocie nie większej niż 1800,00 PLN
na miesiąc;
 przedłużone wypłacane w okresie od 7 do 12 miesiąca liczony od dnia
rozpoczęcia działalności gospodarczej jako bezzwrotna pomoc kapitałowa
w formie comiesięcznej zaliczki w kwocie nie większej niż 1800,00 PLN
na miesiąc.
b) Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze udzielane w okresie pierwszych 12
miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w postaci:
 szkoleń w wymiarze 32 godzin/grupę,
 specjalistycznej usługi doradczej w wymiarze 8 godzin/osobę.
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Podstawowe warunki uzyskania wsparcia finansowego:
a. uzyskanie przez Uczestnika projektu zaświadczenia o ukończeniu podstawowego
wsparcia szkoleniowo-doradczego zgodnie z Umową o świadczenie usług
szkoleniowo-doradczych w ramach projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”,
b. złożenie przez Uczestnika projektu w terminie określonym przez Beneficjenta:
wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i przyznanie wsparcia
pomostowego wraz z biznesplanem oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym
i innymi wymaganymi załącznikami,
c. otrzymanie w wyniku oceny merytorycznej biznesplanu co najmniej 60% ogólnej
sumy punktów (tj. 60 pkt ze 100 pkt możliwych do uzyskania), oraz co najmniej 40%
punktów w poszczególnych punktach oceny,
d. Działalność gospodarcza rozpoczynana przez uczestników projektu musi zostać
zarejestrowana na obszarze województwa pomorskiego.
e. zarejestrowanie działalności gospodarczej przed dniem podpisania Umowy
na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności
gospodarczej i umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego,
f. podpisanie Umowy
na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
na rozpoczęcie działalności gospodarczej i umowy o przyznanie podstawowego
wsparcia pomostowego,
g. wniesienie przez Uczestnika Projektu zabezpieczenia w postaci: weksla in blanco
wraz z deklaracją wekslową stanowiącą wraz z wekslem, ewentualnie oświadczenia
w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art.
777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego, z zastrzeżeniem, iż:
a) w przypadku przedstawienia weksla in blanco, weksel ten będzie musiał zawierać
dwa poręczenia, przy czym jedno pochodzące od małżonka, jeżeli Uczestnik
Projektu pozostaje w związku małżeńskim,
b) w przypadku przedstawienia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się
egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego,
dokument ten powinien również zawierać tożsame oświadczenie małżonka, jeżeli
Uczestnik Projektu pozostaje w związku małżeńskim,
c) akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika,
d) Zabezpieczenia powyższe będą opiewały na kwotę przyznanych Uczestnikowi
Projektu środków finansowych z kosztami czynności zmierzających do odzyskania
nieprawidłowo wykorzystanych środków,
e) w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wezwanie Beneficjenta pomocy
do wniesienia dodatkowego zabezpieczenia bądź przyjęcia innej formy
zabezpieczenia,
h. dostępność środków finansowych na koncie bankowym projektu.
Środki wypłacone w ramach wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości mogą być
przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych oraz obrotowych niezbędnych
do prowadzenia działalności gospodarczej, należących do poniższych kategorii kosztów:
a. zakup nowych środków trwałych,
b. zakup nowego pozostałego sprzętu i wyposażenia (np. meble),
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zakup używanych środków trwałych oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia, pod
warunkiem, że:
 cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu
i jest niższa od ceny nowego środka trwałego;
 środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji
przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy
i standardy;
d. zakup wartości niematerialnych i prawnych - zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym
głównie licencje i oprogramowania,
e. zakup usług i/lub materiałów budowlanych w celu dostosowania budynków,
pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowania działalności gospodarczej pod warunkiem,
że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego
dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów
założonych we wniosku);
f. środki transportu pod warunkiem, że:
 stanowią maksymalnie 50% wydatków, o które wnioskuje Uczestnik projektu
w biznesplanie1,
 stanowią niezbędny element planowanej działalności gospodarczej,
 o dofinansowanie ich zakupu, mogą starać się jedynie ci przedsiębiorcy, którzy
nie prowadzą działalności w sektorze transportu drogowego towarów
i zagwarantują, że zakupiony środek transportu będzie służył wyłącznie do realizacji
celu określonego w biznes planie (na użytek prowadzonej działalności gospodarczej
tzw. użytek własny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r.
o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.
zm.).
4. Dotacja wypłacana jest uczestnikowi projektu przez beneficjenta w systemie zaliczkowym zaliczka w wysokości 100% kwoty dotacji, wypłacana po podpisaniu Umowy na otrzymanie
jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniesieniu
zabezpieczenia.
5. Zgodnie z przepisami prawa o podatku dochodowym od osób fizycznych środki finansowe
otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego
z udziałem środków europejskich są wolne są od podatku dochodowego.
6. Uczestnik projektu powinien ponieść wydatki podlegające finansowaniu w ramach jednorazowej
dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej najpóźniej w ciągu 3 miesięcy
po otrzymaniu środków w ramach Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jednak z uwagi na długotrwałość procedur
poprzedzających podpisanie umowy i wypłatę środków, uczestnik projektu może sfinansować
inwestycję ze środków własnych (wydatki muszą być poniesione po złożeniu przez uczestnika
projektu Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności

1

Nie dotyczy osób planujących prowadzenie działalności gospodarczej, której głównym profilem i zakresem działalności są
usługi sklasyfikowane w grupie PKD 49.3 Z , przy czym dla PKD 49.31 Z, 49.32 Z, 49.39 Z stosuje się ograniczony próg
pomocy do 100 tys. euro
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gospodarczej) i otrzymać ich refundację po otrzymaniu środków w ramach Umowy na otrzymanie
jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej (pod warunkiem
pozytywnego rozpatrzenia wniosku).
Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy uczestnik projektu ponosi na własne
ryzyko.
Katalog kosztów kwalifikowalnych w odniesieniu do pomocy de minimis jest katalogiem
otwartym. Jednakże, należy mieć na uwadze, iż pomoc de minimis nie może być udzielona na
pokrycie wydatków niekwalifikowalnych lub podmiotom działającym w sektorach, o których
mowa w aktualnie obowiązujących przepisach prawa regulujących zasady udzielania pomocy
de minimis.
Uczestnik projektu nie może przeznaczyć środków otrzymanych w ramach wsparcia
finansowego na rozwój przedsiębiorczości na potrzeby bieżącej działalności operacyjnej.
Wysokość wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości ustalana jest indywidualnie dla
każdego Uczestnika projektu na podstawie złożonego i zatwierdzonego biznesplanu,
w wysokości nieprzekraczającej 23.398,68 PLN.
Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości może być przeznaczone wyłącznie
na zakupy towarów lub usług zgodnie z biznesplanem. Nie ma możliwości dokonywania zakupów
od najbliższych członków rodziny2.
Środki finansowe w ramach wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości powinny zostać
przeznaczone na zakup środków inwestycyjnych oraz środków obrotowych, przy czym Uczestnik
może zaplanować środki obrotowe maksymalnie do 30% wnioskowanych środków.
Wypłata wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości nastąpi po podpisaniu Umowy na
otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej
i
założeniu
zabezpieczenia
w/w
umowy.
W
przypadku,
gdy
opóźnienie
w przekazywaniu płatności wynika z przyczyn niezależnych od beneficjenta, uczestnikowi
projektu nie przysługuje prawo żądania odsetek za opóźnioną płatność. W przypadku
wystąpienia opóźnień w przekazywaniu płatności, wynikających z przyczyn niezależnych
od beneficjenta, przekraczających 14 dni, beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie
poinformować uczestnika projektu, w formie pisemnej, o przyczynach opóźnień i prognozie
przekazania płatności..
Finansowe wsparcie pomostowe na rozwój przedsiębiorczości zostanie przekazane przelewem
na konto wskazane przez Uczestnika projektu w miesięcznych ratach. Przed wypłatą kolejnej
transzy
wsparcia
uczestnik
projektu
powinien
przedłożyć
oświadczenie
o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS.
Uczestnik projektu może dokonywać przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków
ujętych
w
zaakceptowanym
ww.
harmonogramie
rzeczowo
–
finansowym
do wysokości nie przekraczającej 15% zakładanej wartości wydatku, co nie wymaga akceptacji
beneficjenta. Zmiany, o których mowa powyżej nie wymagają sporządzenia Aneksu do umowy
na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a
jedynie
pisemnego
poinformowania
beneficjenta
wraz
z
uzasadnieniem,

2

Za najbliższych członków rodziny uważa się osoby, które łączy z uczestnikiem projektu związek małżeński, stosunek pokrewieństwa
i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub oraz związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli
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w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmian. W przypadku pozostałych zmian do ww.
harmonogramu rzeczowo – finansowego wymagana jest wcześniejsza akceptacja beneficjenta.
Uczestnik projektu zobowiązany będzie do rozliczenia otrzymanych środków z dotacji
inwestycyjnej w terminie wskazanym w umowie, nie dłuższym jednak niż 30 dni od upływu
okresu wydatkowania przekazanych środków w ramach dotacji poprzez złożenie „Zestawienia
wydatków inwestycyjnych objętych dotacją” wraz z dokumentami potwierdzającymi ich
poniesienie, m.in.:
a. oświadczeniem o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem,
b. szczegółowym zestawieniem towarów lub usług, których zakup został dokonany
ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów
technicznych lub jakościowych.
W przypadku przyznania wsparcia pomostowego Beneficjent zawiera z Uczestnikiem projektu
Umowę o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego (wzór – załącznik nr 13
do Regulaminu).
Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane w systemie zaliczkowym w comiesięcznych
transzach w wysokości nieprzekraczającej kwoty 1800,00 PLN. Ostateczna wysokość wsparcia
jest ustalana indywidualnie dla każdego Uczestnika, na podstawie złożonego wniosku o
przyznanie wsparcia pomostowego.
Uczestnicy projektu mogą przeznaczyć pomocy finansową ze wsparcia pomostowego na
pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności
gospodarczej, w tym kosztów ZUS, podatku oraz opłat administracyjnych związanych
z prowadzoną działalnością.
Wsparcie pomostowe wypłacane jest przez okres maksymalnie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia
działalności gospodarczej w miesięcznych transzach. Pierwsza transza wypłacana jest z góry wraz
z wypłatą bezzwrotnej dotacji. Kolejne transze wypłacane są w kolejnych miesiącach pod
warunkiem przedłożeni=a oświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS.
Umowa o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego zawierana jest jednocześnie
z Umową na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności
gospodarczej. W momencie podpisania Umowy
na otrzymanie jednorazowej dotacji
inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej i Umowy o udzielenie podstawowego
wsparcia pomostowego Beneficjent wydaje Uczestnikowi projektu zaświadczenie
o udzieleniu pomocy publicznej de minimis.
Uczestnikowi projektu przysługiwać będzie możliwość ubiegania się o przedłużone wsparcie
pomostowe finansowe wypłacane w okresie od 7 do 12 miesiąca począwszy od dnia rozpoczęcia
prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie nieprzekraczającej 1.800,00 PLN miesięcznie,
tylko w uzasadnionych przypadkach i na wniosek uczestnika projektu. Finansowe przedłużone
wsparcie pomostowe będzie udzielone na podstawie złożonych przez Uczestników dokumentów
ocenianych przez członków Komisji Oceny Wniosków.
Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego składany jest przez uczestnika
projektu do beneficjenta nie później niż w piątym miesiącu otrzymywania podstawowego
wsparcia pomostowego. Termin złożenia wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego
finansowego zostanie określony przez Beneficjenta i podany do informacji publicznej.
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Uczestnik projektu jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej, przez
nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

§4
Składanie wniosków
1.

2.

3.

4.
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Nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z niezbędnymi
załącznikami (w tym biznesplanem) zostanie ogłoszony jednokrotnie, po zakończeniu bloku
szkoleniowo - doradczego w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta. Termin składania
wniosków, o których mowa powyżej będzie podany do wiadomości publicznej na stronie
internetowej Projektu oraz przekazany każdemu uczestnikowi w formie pisemnej za
pośrednictwem poczty elektronicznej za potwierdzeniem odczytu wiadomości i/lub listownie
za potwierdzeniem odbioru informacji na minimum 10 dni roboczych przed rozpoczęciem
naboru. Wnioski, o których mowa w § 4 ust. 1 składane są w Biurze Projektu Beneficjenta
osobiście, przez ustanowionego pełnomocnika, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub
kuriera. Datą złożenia dokumentów jest data wpływu do Biura Projektu w sytuacji osobistego
dostarczenia dokumentów lub data stempla pocztowego w przypadku wysyłki pocztą.
Uczestnik projektu powinien złożyć trwale spięty (w skoroszycie z europerforacją) komplet
dokumentów zawierający: wniosek z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej
w zamkniętej kopercie, oznaczonej jego imieniem nazwiskiem i dokładnymi danymi
teleadresowymi.
Wersja papierowa wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz
z kompletem załączników powinna być złożona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
(oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały) opatrzonych
czytelnymi podpisami Uczestnika projektu oraz parafkami na każdej ze stron.
Wersję elektroniczną wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z wersją
elektroniczną biznesplanu - należy zapisać na nośniku elektronicznym (płyta CD)
w formacie*.doc i *.pdf. Opis płyty CD powinien zawierać: Imię i nazwisko Uczestnika
projektu oraz numer ID nadany na etapie rekrutacji.
Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przy czym poprzez
poprawne potwierdzenie za zgodność z oryginałem rozumie się opatrzenie każdej strony
dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” wraz z aktualną datą i czytelnym podpisem
Uczestnika projektu lub też zaopatrzenie pierwszej strony klauzulą „za zgodność
z oryginałem od s. do s.” aktualną datą wraz z czytelnym podpisem, a w przypadku
pozostałych stron parafowanie i ponumerowanie.
Wszystkie dokumenty muszą być wypełnione w języku polskim.
Dokumenty muszą być wypełnione elektronicznie.
Wniosek zostanie odrzucony bez przeprowadzenia jego oceny / opiniowania gdy:
a. został złożony poza wyznaczonym terminem,
b. określona we wniosku działalność nie jest zgodna z przedstawioną w formularzu
rekrutacyjnym,
c. działalność gospodarcza prowadzona przez Uczestnika nie może zostać dofinansowana,
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d.

9.

10.

11.

12.

kwota dofinansowania, o jaką ubiega się Uczestnik, nie mieści się w limitach określonych
w Regulaminie,
e. okres realizacji zakupów zawiera się w terminie dłuższym niż 3 miesiące od dnia
przekazania wsparcia finansowego Uczestnikowi projektu.
W przypadku oceny wniosków następujące informacje dostępne będą wyłącznie dla danego
Uczestnika:
a. informacja o brakach natury formalnej podlegających uzupełnieniu,
b. informacja o przyczynach odrzucenia wniosku,
c. przyczyny wydania negatywnej oceny wniosku,
d. informacja o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku i przekazaniu go do akceptacji,
e. liczba punktów uzyskana w danej ocenie wniosku,
f. możliwość wglądu do oraz jej oceny z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).
Do informacji pisemnej dotyczącej wyników oceny, beneficjent dołączy kserokopię Kart
Oceny, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).
Informacjami nieudostępnianymi są:
a. dane oceniających wniosek,
b. treści wniosków złożonych przez innych Uczestników projektu,
c. treści podpisanych umów wraz z załącznikami,
Komplety dokumentów, jakie uczestnik projektu powinien złożyć ubiegając się
o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości obejmuje:
a. wniosek o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (załącznik nr 1 Regulaminu);
b. zaświadczenie o ukończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego w projekcie „IDEALNY
SZEF – TO JA!”;
c. biznesplan w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na płycie CD zawierającej
wersję w formacie*.doc i *.pdf (załącznik nr 2 Regulaminu);
d. harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr 3 Regulaminu);
e. oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (załącznik nr 5 Regulaminu)
oraz oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (załącznik nr 5.1
Regulaminu) (dotyczy wszystkich osób)
f. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie
ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r.,
poz. 1543). (załącznik nr 6 Regulaminu);
g. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (załącznik nr 10 do regulaminu).
Komplet dokumentów, jakie Uczestnik projektu powinien złożyć ubiegając się o podstawowe
wsparcie pomostowe finansowe obejmuje:
a. wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego (załącznik
nr 4 Regulaminu);
b. zaświadczenie o ukończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego w projekcie „IDEALNY
SZEF – TO JA!”;
c. biznesplan w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na płycie CD zawierającej
wersję w formacie*.doc i *.pdf (załącznik nr 2 Regulaminu);
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13.
14.

15.

16.

d. oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (załącznik nr 5 Regulaminu) oraz
oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (załącznik nr 5.1 Regulaminu)
(dotyczy wszystkich osób)
e. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie
ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r.,
poz. 1543). (załącznik nr 6 Regulaminu);
Dokumenty o których mowa w ust. 12 i 13 składane są łącznie, każdy z kompletów w dwóch
egzemplarzach, każdy z egzemplarzy umieszczony w europerforacji.
W przypadku, gdy niektóre z załączników wskazanych w ust. 12 i 13 zostały przedłożone
przez uczestnika projektu na etapie wnioskowania o przyznanie jednorazowej dotacji
inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej, nie ma obowiązku składania ich
ponownie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy na skutek zaistniałych zmian konieczne jest
dokonanie przez uczestnika projektu aktualizacji złożonych załączników.
Warunkiem podpisania Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest złożenie przez uczestnika projektu
następujących załączników:
a. wpisu do KRS lub innego właściwego rejestru,
b. kopii nadania numeru REGON uczestnikowi projektu,
c. kopii aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS
ZFA/ZPA)/ KRUS,
d. zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego podejmowanej działalności,
e. oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym
zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO
WP na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem
działalności gospodarczej,
f. wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności
gospodarczej wraz z załącznikami.
g. Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań
wynikających z umowy o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie
działalności gospodarczej (jeśli dotyczy)
Załączniki takie jak: wpis do KRS lub innego właściwego rejestru, kopię nadania numeru
REGON uczestnika projektu oraz kopię aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie
w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/KRUS należy przedłożyć w przypadku, gdy nie stanowiły one
załączników do wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie
działalności gospodarczej.
Powyższe dokumenty należy dostarczyć najpóźniej do dnia zawarcia Umowy na otrzymanie
jednorazowej dotacji inwestycyjnej
Dokumenty wymienione w ust.16 lit. a-c Uczestnik może złożyć:
a. Łącznie z kompletem dokumentów jakie uczestnik musi złożyć przy ubieganiu się
o wsparcie w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej i/lub podstawowego wsparcia
pomostowego w przypadku, gdy w dniu składania wskazanych wniosków miał już
zarejestrowaną działalność gospodarczą lub
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17.

w terminie do podpisania Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na
rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia
pomostowego.
Komplet dokumentów, jakie Uczestnik projektu powinien złożyć ubiegając się o przedłużone
wsparcie pomostowe finansowe obejmuje:
a. Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego (załącznik
nr 7 Regulaminu)
b. zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (załącznik nr 14 Regulaminu),
c. sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni
kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek
zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał, aktualny - ostatni złożony przez
wnioskodawcę PIT/CIT ,w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej Uczestnika
projektu,
d. oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (załącznik nr 5 Regulaminu)
oraz oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (załącznik nr 5.1
Regulaminu) (dotyczy wszystkich osób)
e. formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
(załącznik nr 6 Regulaminu).
§5
Ocena wniosków i Komisja Oceny Wniosków – postanowienia ogólne

1.

2.

3.

4.

5.

KOW dokonuje oceny w oparciu o Regulamin Komisji Oceny Wniosków (w skrócie Regulamin
KOW), stanowiący załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych
na rozwój przedsiębiorczości.
Wybór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej ma charakter konkursowy.
Ocena przeprowadzana będzie w dwóch etapach:
 Ocena formalna – przeprowadzana przez personel projektu, na podstawie Karty oceny
formalnej (załącznik nr 8 Regulaminu).
 Ocena merytoryczna dokonywana jest przez Komisję Oceny Wniosków (KOW) powołaną
przez Beneficjenta na podstawie Karty oceny merytorycznej (załącznik nr 9 i 15
Regulaminu).
Oceny formalnej wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz
z załącznikami, wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego oraz wniosków
o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego dokonuje personel projektu w terminie
maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zamknięcia naboru wniosków.
Komisja Oceny Wniosków, oceniająca wnioski na etapie oceny merytorycznej, składa
się z minimum 4 osób tj.:
 Przewodniczącego KOW ze strony Beneficjenta,
 3 członków będących ekspertami oceniającymi Biznesplany.
W skład KOW mogą być powołani pracownicy Beneficjenta lub inne osoby przez niego
wskazane.
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6.

7.

8.

9.

10.
11.

Osoby powołane do pracy w KOW powinny posiadać kwalifikacje umożliwiające właściwą
ocenę wniosków tj. udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w ocenie
wniosków/biznesplanów.
W posiedzeniu KOW może brać udział przedstawiciel IZ tj. Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego, w celu zapewnienia obiektywnej i rzetelnej procedury oceny
wniosków.
Występuje
on
w
roli
obserwatora
z
prawem
reagowania
i ewentualnej interwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia procedur oceny wniosku.
Obserwator ma prawo wglądu do ocenianych przez KOW wniosków oraz wniesienia
zastrzeżeń do dokonanej oceny, co powinno zostać odnotowane w protokole z posiedzenia
KOW.
Wynagrodzenie osób powołanych do pracy w KOW jest wydatkiem kwalifikowanym.
Pracownicy Beneficjenta biorący udział w realizacji projektu i otrzymujący już z tego tytułu
wynagrodzenie, nie otrzymują dodatkowych środków w związku z udziałem w pracach KOW
(podwójne wynagradzanie).
Oceny merytorycznej wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz
z załącznikami, wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego oraz wniosków
o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego dokonuje KOW w terminie maksymalnie
30 dni roboczych od dnia zakończenia oceny formalnej.
Komisja pracuje zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Beneficjenta projektu.
Posiedzenie KOW odbywa się po zakończeniu naboru wniosków, w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Beneficjenta, o czym Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
zostanie pisemnie poinformowany w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed
posiedzeniem KOW.
§6
Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

1.
2.
3.
4.

Przewodniczącym KOW jest osoba uprawniona do reprezentowania Beneficjenta bądź osoba
przez niego wyznaczona.
Przewodniczący powołuje członków KOW.
Przewodniczący KOW może wyznaczyć spośród członków KOW swojego/ swoich
Zastępcę(ów). Wyznaczenie Zastępcy następuje w formie pisemnego upoważnienia.
Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego KOW jest odpowiedzialny za:
a. zapewnienie bezstronności i przejrzystości prac KOW,
b. zatwierdzenie protokołu z posiedzenia KOW,
c. poinformowanie Uczestników o przyznaniu lub nie przyznaniu dotacji,
d. przeprowadzenie procedury odwoławczej.
§7
Zadania Komisji Oceny Wniosków

1.

KOW w przypadku wniosków dotyczących jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie
działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego przedłużonego jest odpowiedzialna za:
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a.
b.

c.

przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków (w tym: zweryfikowanie biznesplanów
i pozostałych załączników do wniosku);
wyłonienie wniosków kwalifikujących się do otrzymania wsparcia (wnioski, które
uzyskały min. 60 pkt na 100 pkt możliwych do zdobycia i min. 40 % punktów możliwych
do uzyskania w każdym punkcie oceny) w ramach środków określonych we wniosku
projektowym na dany rodzaj wsparcia;
sporządzenie listy wniosków uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych
punktów tj. listy rankingowej.
§8
Posiedzenia Komisji Oceny Wniosków

1.

2.

Posiedzenia KOW są ważne, gdy uczestniczy w nich minimum 3 członków KOW. W pracach
KOW mogą uczestniczyć również pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego w charakterze obserwatorów.
Członkowie KOW dokonują oceny merytorycznej wniosków podczas posiedzenia KOW.
§9
Zasada bezstronności prac Komisji Oceny Wniosków

1.

2.

3.

4.
5.

Członkowie KOW nie mogą być związani z uczestnikami projektu stosunkiem osobistym
lub służbowym, takiego rodzaju, który mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności
przeprowadzonych czynności.
Członkowie KOW oraz obserwator zobowiązani są do podpisania przed przystąpieniem
do prac KOW Deklaracji poufności i bezstronności, której wzór stanowi załącznik
8 do niniejszego Regulaminu.
Każdy członek KOW przed przystąpieniem do oceny wniosku, zobowiązany jest podpisać
Deklarację poufności i bezstronności znajdującą się na Karcie Oceny Merytorycznej wniosku
w odniesieniu do ocenianego przez siebie wniosku.
Nie podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności pozbawia członka KOW możliwości oceny
danego wniosku.
W przypadku, określonym w ust. 4, wniosek jest kierowany do oceny innego członka KOW
wskazanego przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego.
§ 10
Ocena formalna wniosków

1.

Wnioski złożone przez Uczestników poddane są ocenie formalnej w zakresie:
a. zachowania terminu i miejsca składania wniosku;
b. kompletności wniosku;
c. wypełnienia wszystkich pól dokumentów.
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2.

3.

4.
5.

6.

Uczestnicy projektu, których wnioski nie spełniają wymogów formalnych zostają wezwani
do uzupełnienia braków w terminie 3 dni roboczych z wyłączeniem przypadku określonego
w ust.1 punkt a, który skutkuje odrzuceniem wniosku.
W przypadku braku podpisów lub parafek możliwe jest uzupełnienie wniosku w Biurze
Projektu, w przypadku innych uchybień Uczestnik wzywany jest do złożenia poprawnej wersji
dokumentów. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do jednorazowego uzupełnienia
braków w dokumentacji.
Brak uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku
z przyczyn formalnych i wykluczeniem Uczestnika z dalszego udziału w projekcie.
Ocena formalna Wniosków o
przyznanie wsparcia finansowego
odbywa
się przed rozpoczęciem obrad KOW w oparciu o Kartę Oceny Formalnej o udzielenie wsparcia
finansowego (będącej załącznikiem nr 8 do niniejszego Regulaminu).
Beneficjent, po zakończeniu oceny formalnej, umieści informację o wynikach oceny w biurze
projektu, na stronie internetowej oraz poprzez wysłanie pisemnej informacji do każdego
Uczestnika o wynikach oceny za pośrednictwem poczty elektronicznej za potwierdzeniem
odczytu wiadomości i/lub listownie za potwierdzeniem odbioru. Uczestnik ma zapewniony
wgląd do swojej karty oraz jej oceny z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182). Do informacji
pisemnej dotyczącej wyników oceny, beneficjent załączy kserokopię Kart Oceny,
z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182)

§ 11
Ocena merytoryczna wniosków
1.
2.

Przedmiotem oceny KOW są wyłącznie wnioski spełniające wymogi formalne.
Oceny merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia finansowego dokonuje się przy pomocy
Karty oceny merytorycznej będącej załącznikiem nr 9 i 15 do niniejszego Regulaminu.
3.
Każdy wniosek oceniany jest przez 2 członków KOW obecnych na posiedzeniu, wyznaczonych
przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego.
4. Zakres minimalnych wymagań dotyczących oceny wniosków, zawarte jest w załącznikach nr 9 i
15 do regulaminu.
5. W przypadku stwierdzenia na etapie oceny merytorycznej ewidentnych błędów w treści
wniosku, utrudniających oceniającym właściwe zrozumienie intencji wnioskodawcy (błędy
rachunkowe, oczywiste pomyłki, zapisy powodujące rozbieżne interpretacje) dopuszcza się
możliwość korekty wniosku. Korekta może obejmować wyłącznie punkty wskazane przez
oceniających. Członkowie Komisji, którzy oceniali dany wniosek, wypracowują w tym przypadku
wspólne stanowisko i zapisują ustalenia w Karcie Oceny Merytorycznej. Następnie ustalenia
te są przekazywane wnioskodawcy z prośbą o dokonanie stosownej korekty w treści wniosku.
Informację na temat dopuszczonej korekty wniosku należy zamieścić w protokole z posiedzenia
Komisji.

Projekt „IDEALNY SZEF – TO JA!”
Realizowany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o. o.
www.dotacjepomorskie.zgd.com.pl

6. W przypadku stwierdzenia we wniosku na etapie oceny merytorycznej uchybienia natury
formalnej, nie podlega on ocenie merytorycznej i zostaje przekazany ponownie do oceny
formalnej. Oceniający odnotowuje ten fakt w Karcie Oceny Merytorycznej wniosku.
7. Osoba oceniająca wniosek zobowiązana jest do przedstawienia w formie pisemnej uzasadnienia
wystawionej oceny końcowej, jak i ocen cząstkowych z poszczególnych części wniosku
(minimum 15 zdań), co potwierdza własnoręcznym podpisem na Karcie oceny merytorycznej.
8. Końcową ocenę wniosku stanowi średnia arytmetyczna oceny dwóch członków KOW
oceniających wniosek. Średnią arytmetyczną oblicza się również w odniesieniu do każdej części
podlegającej ocenie. Ocena w każdej części przedstawiana jest w postaci liczb całkowitych (bez
części ułamkowych). Średnich arytmetycznych nie zaokrągla się lecz przedstawia wraz z częścią
ułamkową.
9. Członek KOW oceniający wniosek, może zaproponować niższą niż wnioskowana kwotę
dofinansowania w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za nieuzasadnione
(np. za niezwiązane z przedsięwzięciem lub zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi).
Członek KOW oceniający wniosek, przedstawiając propozycję niższej kwoty dofinansowania
powinien brać pod uwagę, czy po takiej zmianie przedsięwzięcie opisane
we wniosku będzie nadal wykonalne i utrzyma swoje standardy jakościowe.
10. Członkowie KOW, którzy oceniali dany wniosek, wypracowują wspólne stanowisko odnośnie
obniżenia wysokości proponowanej kwoty dofinansowania. Informację na temat wysokości
uzgodnionej kwoty dofinansowania należy zamieścić w protokole z posiedzenia KOW.
11. Jeżeli nie dojdzie do uzgodnienia jednolitego stanowiska, wniosek zostaje skierowany
do
trzeciego,
specjalnie
powołanego
członka
KOW,
wskazanego
przez
Przewodniczącego/Zastępcę. Ocena trzeciej osoby jest ostateczna i wiążąca.
12. W żadnym wypadku kwota dofinansowania zaproponowana przez członka KOW nie może
przekroczyć kwoty, o którą ubiega się uczestnik projektu.
13. W przypadku rozbieżności sięgających co najmniej 30 % pomiędzy ocenami dwóch członków
KOW (przy czym ocena przynajmniej jednego z nich musi wynosić minimum 60% punktów),
wniosek poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniający, również
wskazany przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego KOW. Ocena trzeciej osoby jest
ostateczna i wiążąca.
14. Dofinansowanie może zostać przyznane tym Uczestnikom projektu, których złożone wnioski
uzyskały min. 60 pkt na 100 pkt możliwych do zdobycia i min. 40% punktów możliwych
do uzyskania w każdym punkcie oceny przy czym uzależnione jest to od dostępności środków.
15. W przypadku osób, których Wnioski o udzielenie Wsparcia finansowego są poprawne
formalnie i spełniają wymagane minimum 60% punktów KOW dokonuje również oceny
Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. Ich ocena nie ma wpływu na pozycje
na liście rankingowej.
16. Oceny Wniosku o przyznanie Wsparcia finansowego i biznesplanu oraz wniosku o przyznanie
podstawowego wsparcia pomostowego odbywa się w oparciu o Kartę Oceny Merytorycznej
biznesplanu będącej załącznikiem nr 9 do niniejszego Regulaminu. Ocena wniosku
o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego odbywa się w oparciu o Kartę Oceny
Merytorycznej wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego – finansowego
będącego załącznikiem nr 15 do niniejszego Regulaminu.
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17. Po przeprowadzeniu oceny wszystkich złożonych wniosków KOW sporządza wstępną listę
rankingową wniosków o wsparcie w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej i wsparcie
pomostowe [według kolejności malejącej liczby punktów, w podziale na: wnioski wstępnie
zaakceptowane do realizacji, (wnioski zaakceptowane do realizacji, wnioski rezerwowe oraz
wnioski negatywnie ocenione (odrzucone)]. Pozostała część alokacji zaplanowana wnioski o
wsparcie finansowe(20% rezerwa finansowa) pozostanie na ewentualne pozytywnie
rozpatrzone odwołania lub protesty. W przypadku braku pozytywnie rozpatrzonych odwołań,
kwota alokacji zaplanowana w ramach rezerwy finansowej zostanie przyznana kolejnym
Uczestnikom projektu z listy rezerwowej (w zależności od wartości wnioskowanego przez nich
wsparcia – do wyczerpania środków dotacji), kwalifikującym się do udzielenia wsparcia. Listy
zostaną podpisane przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego i zatwierdzone przez
Beneficjenta projektu.
18. Informacja o wynikach KOW zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz w siedzibie
Beneficjenta projektu.

§ 12
Procedura odwoławcza od decyzji KOW
1. Uczestnik projektu ma możliwość złożenia do beneficjenta wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy, wraz z przedstawieniem zarzutów względem pierwotnie dokonanej oceny w sytuacji,
gdy:
a. nie otrzyma dofinansowania (wniosek o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
na rozpoczęcie działalności gospodarczej został odrzucony na etapie oceny formalnej,
merytorycznej bądź też uzyskał liczbę punktów nie pozwalającą na zajęcie na wstępnej liście
rankingowej miejsca gwarantującego uzyskanie dofinansowania),
b. otrzyma kwotę dotacji mniejszą od tej, o którą wnioskował,
c. nie otrzyma wsparcia finansowego w ramach wsparcia pomostowego.
2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
na rozpoczęcia działalności gospodarczej/Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego powinien
zostać złożony przez uczestnika projektu w formie pisemnej w terminie 4 dni roboczych od dnia
otrzymania przez Uczestnika informacji pisemnej o wynikach oceny złożonego wniosku.
3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
na rozpoczęcia działalności gospodarczej /Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego powinien
zawierać co najmniej:

dane uczestnika Projektu,

nr Wniosku o udzielenie wsparcia,

wskazanie w jakim zakresie dokonana ocena została przeprowadzona w sposób
nieprawidłowy. Powyższe należy uzasadnić.
4. Rozpatrzeniu nie podlega Wniosek o ponowne rozpatrzenie Wniosku o przyznanie jednorazowej
dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcia działalności gospodarczej/Wniosku o udzielenie wsparcia
pomostowego, który został wniesiony po upływie terminu i bez zachowania formy pisemnej.
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5. Beneficjent ma obowiązek dokonania powtórnej oceny Wniosku o przyznanie jednorazowej
dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcia działalności gospodarczej/Wniosku o udzielenie wsparcia
pomostowego w terminie 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku w tej sprawie. Ocena
powtórnie złożonego Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcia
działalności gospodarczej /Wniosku o udzieleniu wsparcia pomostowego nie może być
dokonywana przez te same osoby, które uczestniczyły w ocenie pierwotnej wersji dokumentu.
6. Po przeprowadzeniu dodatkowej oceny i rozpatrzeniu wszystkich złożonych wniosków
o ponowną ocenę Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcia
działalności gospodarczej /Wnioskiem o udzielenie wsparcia pomostowego przez KOW, w
zależności od ilości uzyskanej liczby punktów, KOW niezwłocznie rekomenduje wnioski do
realizacji, bądź odrzuca je jako niekwalifikujące się do otrzymania wsparcia, poprzez publikację
ostatecznej listy rankingowej wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (według
ilości
otrzymanych
punktów
w
podziale
na:
wnioski
zaakceptowane
do realizacji (wnioski w ramach dostępnych środków), wnioski rezerwowe oraz wnioski
negatywnie ocenione (odrzucone).
7. Beneficjent ma obowiązek pisemnego poinformowania Uczestnika projektu o wynikach
powtórnej oceny Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcia
działalności gospodarczej/Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego (do informacji pisemnej
dotyczącej wyników oceny, beneficjent załączy kserokopię Kart Oceny wraz z merytorycznym
uzasadnieniem, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).
8. Powtórna ocena Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcia
działalności gospodarczej/Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego jest oceną wiążącą
i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.
9. Uczestnicy
projektu
zostaną
poinformowani
w
formie
pisemnej
za pośrednictwem poczty elektronicznej za potwierdzeniem odczytu wiadomości i/lub listownie
za potwierdzeniem odbioru o wynikach oceny KOW (oraz środka odwoławczego) oraz,
w przypadku przyznania środków finansowych, otrzymają jednocześnie informację
o planowanym terminie podpisywania umów na udzielenie danego rodzaju wsparcia.

§ 13
Praca Komisji Oceny Wniosków
Postanowienia szczegółowe dotyczące pracy Komisji Oceny Wniosków zawarte są w treści
Regulaminu Komisji Oceny Wniosków – załącznik nr 11 do niniejszego regulaminu.

§ 14
Podpisanie umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności
gospodarczej i umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego
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1.

2.
3.

4.

Wsparcie w postaci przyznania środków finansowych w formie bezzwrotnej dotacji
jest realizowane na podstawie „Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
na rozpoczęcie działalności gospodarczej”. Umowa stanowi załącznik nr 12 do Regulaminu.
W dniu podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego Uczestnik projektu otrzymuje
od Beneficjenta zaświadczenie o udzieleniu pomocy publicznej de minimis.
Po podpisaniu Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie
działalności gospodarczej , wypłata środków przyznanych w/w umową jest uwarunkowana
jest
wniesieniem
w
terminie
uzgodnionym
z Beneficjentem prawidłowego zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia.
Zabezpieczenie to musi zostać wniesione w w terminie wskazanym przez Beneficjenta.
Załącznikami do umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie
działalności gospodarczej i umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego są:
a. wpisu do KRS lub innego właściwego rejestru,
b. kopii nadania numeru REGON uczestnikowi projektu,
c. kopii aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS
ZFA/ZPA)/ KRUS,
d. zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego podejmowanej działalności,
e. oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym
zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO
WP na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem
działalności gospodarczej,
f. wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności
gospodarczej wraz z załącznikami.
g. kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie jako płatnika podatku VAT (jeśli dotyczy),
h. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie
ze wzorem zawartym w Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014,
poz. 1543). (o ile wymaga aktualizacji)
i. Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań
wynikających z umowy o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie
działalności gospodarczej (jeśli dotyczy)
j. Wniesienie przez Uczestnika zabezpieczenia o którym mowa § 3 ust.2 pkt.g.
Zabezpieczenie zwrotu otrzymanego wsparcia jest składane przez uczestnika projektu
po podpisaniu Umowy, stanowiąc jednocześnie
warunek do wypłaty kwoty
jednorazowej dotacji inwestycyjnej.
§ 15
Kontrola realizacji inwestycji

1.

2.

Uczestnik projektu ma obowiązek:
a. poddać się kontroli formalno-merytorycznej przeprowadzonej przez zespół kontrolny
na miejscu realizacji inwestycji wskazanym w biznesplanie, co najmniej jednokrotnie;
b. udzielać informacji telefonicznie lub mailowo w ramach działań monitorujących.
Zespół kontrolny jest powoływany przez Beneficjenta.
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3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

Uczestnik projektu zostanie z minimum dwudniowym wyprzedzeniem poinformowany
telefonicznie, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również w formie pisemnej za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
za potwierdzeniem odczytu wiadomości i/lub listownie za potwierdzeniem odbioru
o terminie wizyty na miejscu realizacji inwestycji.
Przedmiotem kontroli jest weryfikacja prawidłowego wykonania umowy w okresie
12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności, w tym:
a. fakt prowadzenia działalności gospodarczej,
b. wykorzystanie zakupionego sprzętu i wyposażenia zgodnie z charakterem prowadzonej
działalności gospodarczej, w tym z zatwierdzonym biznesplanem.
Zespół kontrolny sporządzi raport z kontroli.
W przypadku stwierdzenia niezgodności z biznesplanem w raporcie z kontroli wskazany
zostanie termin złożenia pisemnych stosownych wyjaśnień i/lub skorygowania wykrytych
nieprawidłowości.
W przypadku nie zastosowania się do uwag zawartych w w/w piśmie uruchomiona zostanie
przez Beneficjenta procedura uruchomienia wniesionego zabezpieczenia.
Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy
zostanie stwierdzone, że uczestnik projektu 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 i na rachunek wskazany przez Beneficjenta lub
inny podmiot. Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozpoczęcie
działalności gospodarczej ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz
z należnymi odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12
miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym
wpisem do CEIDG) lub gdy z winy uczestnika projektu zostały naruszone inne warunki
umowy, w tym zwłaszcza dotyczące przeznaczenia tych środków.
Uczestnik projektu który realizując inwestycję może odzyskać poniesiony koszt podatku VAT,
którego wysokość została zawarta w budżecie inwestycji zobowiązany jest do przeznaczenia
całości kwoty na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

§16
Postanowienia końcowe
1.
2.

3.

Uczestnicy projektu są zobowiązani do dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeń
i dokumentów związanych z realizacją Projektu na każdą prośbę Beneficjenta.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Beneficjenta w oparciu o
odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu, a także odpowiednie przepisy prawa
Unii Europejskiej za wiedzą i zgodą IZ.
Wszystkie dokumenty programowe dotyczące Uczestników i realizacji projektu dostępne
będą w Biurze Projektu i na stronie internetowej Projektu.
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4.
5.
6.
7.

Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych
i wytycznych dotyczących Działania 5.7 RPO WP.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej:
www.dotacjepomorskie.zgd.com.pl.
Nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane
niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii Beneficjenta i za wiedzą i zgodą IZ.
Beneficjent ma możliwość zmiany treści regulaminu za zgodą IZ.

Załączniki do Regulaminu:
Załącznik nr 1 – Wzór Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu
„idealny szef – to ja!” – edycja II.
Załącznik nr 2 – Wzór biznesplanu– edycja II.
Załącznik nr 3 – Wzór szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego– edycja II.
Załącznik nr 4 – Wzór wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego – edycja II.
Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis– edycja II.
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