REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
w ramach Ścieżki B
projektu „Adaptacja czy INNkubacja – program wsparcia pracowników
restrukturyzowanych przedsiębiorstw z Podkarpacia”
nr projektu: WND-POKL.08.01.02-18-151/12-00
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie przez INNpuls
Sp. z o.o. – lidera oraz Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. – partnera, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.0218-151/12-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”,
Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach
Ścieżki B projektu „Adaptacja czy INNkubacja – program wsparcia pracowników restrukturyzowanych
przedsiębiorstw z Podkarpacia”.
2. Obszarem realizacji projektu jest województwo podkarpackie.Okres realizacji projektu: 01.12.2012-31.05.2014 r.
3. Projekt jest realizowany 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, Systemem Realizacji PO KL 2007-2013, zasadami udzielania
pomocy publicznej w ramach PO KL.
§2
Słownik pojęć
W ramach niniejszego Regulaminu używane są następujące pojęcia:
• Projekt – „Adaptacja czy INNkubacja – program wsparcia pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw z
Podkarpacia”.
• Uczestnik – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, która zamierza rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego.
• Projektodawca – jednostka będąca operatorem wsparcia, składająca wniosek do Instytucji Pośredniczącej, za
pośrednictwem której Uczestnicy otrzymują wsparcie. Projektodawcą w projekcie „Adaptacja czy INNkubacja –
program wsparcia pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw z Podkarpacia” jest INNpuls Sp. z o.o. z
siedzibą w Rzeszowie, 35-045, przy ul. Hetmańskiej 40a.
• Dokumenty programowe – dokumenty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa
podkarpackiego.
• Instytucja Pośrednicząca – instytucja nadzorująca prawidłową realizację projektu oraz przyznająca środki na
jego realizację – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.
• Komisja Oceny Wniosków – Komisja powoływana przez Projektodawcę w celu oceny merytorycznej
Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz przedłużonego wsparcia pomostowego. W skład Komisji
wchodzą eksperci powołani przez Projektodawcę.
• Pomoc de minimis – w ramach działania 8.1.2 PO KL pomoc de minimis obejmuje przyznanie Uczestnikowi
projektu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz

•

•
•

podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w okresie do 6 miesięcy oraz od 6 do 12 miesięcy od
dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wsparcie udzielane uczestnikowi do momentu rozpoczęcia przez
niego działalności gospodarczej nie stanowi pomocy de minimis.
Przedsiębiorca – Uczestnik, który w ramach Projektu założył działalność gospodarczą. W rozumieniu Ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą jest „osoba fizyczna, osoba
prawna i jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną
– wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników
spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej”.
Dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej – dzień wskazany jako data rozpoczęcia działalności we
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG).
Dzień rozpoczęcia udziału w projekcie – dzień podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie „Adaptacja
czy INNkubacja – program wsparcia pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw z Podkarpacia”.

§3
Wsparcie merytoryczne
1. Wsparcie merytoryczne przyznawane uczestnikom Ścieżki B Projektu w pierwszej kolejności obejmuje blok
szkoleniowo-doradczy, na który składa się:
a) szkolenie „Bądź najlepszym pracodawcą”, obejmujące łącznie 80 godzin szkoleniowych w rozbiciu na
następujące moduły:
o I – koncepcja biznesowa, 8 godzin,
o II – osobowość przedsiębiorcy, umiejętności menedżerskie + zarządzanie zespołem, 12 godzin,
o III – analiza ekonomiczno-finansowa, tworzenie biznesplanu, 24 godziny,
o IV – prawne i finansowo-księgowe aspekty prowadzenia firmy, 20 godzin,
o V – źródła finansowania, możliwości finansowego i pozafinansowego wsparcia, 8 godzin,
o VI – promocja i reklama działalności gospodarczej, 8 godzin;
b) indywidualne doradztwo biznesowe w wymiarze 4 godzin na 1 uczestnika projektu; celem uczestnictwa w
doradztwie będzie dopracowanie koncepcji biznesowej, pomoc w przygotowaniu biznesplanu, wniosku o
wsparcie finansowe, a jego zakres będzie zgodny z indywidualnymi potrzebami uczestnika.
2. Uczestnictwo w wymienionych w podpunktach a i b formach wsparcia merytorycznego jest podstawowym warunkiem
przyznania Uczestnikowi środków finansowych w ramach Projektu.
§4
Przyznanie środków finansowych – warunki ogólne
1. Możliwe do uzyskania przez Uczestnika środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Ścieżki B to:
a) wsparcie finansowe w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności gospodarczej;
b) podstawowe wsparcie pomostowe;
c) przedłużone wsparcie pomostowe.
2. Komisja Oceny Wniosków wyłoni – na podstawie złożonych Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz
biznesplanów – 24 najlepsze pomysły na samodzielną działalność gospodarczą. Autorzy wyłonionych pomysłów
otrzymają jednorazową dotację inwestycyjną w wysokości do 40 000,00 zł, a także możliwość starania się o
podstawowe wsparcie pomostowe na okres 6 miesięcy, rozpoczynając od daty rozpoczęcia działalności
gospodarczej.
3. Na stronie internetowej projektu, a także na stronach internetowych realizatorów – tj. INNpuls Sp. z o.o. oraz
Inkubatora Technologicznego Sp. z o.o. – w terminie 3 dni roboczych od zakończenia bloku szkoleniowo-doradczego

zostanie umieszczona informacja o terminie składania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach
Ścieżki B wraz z wymaganymi wzorami dokumentów i załączników.
4. Podstawowym warunkiem ubiegania się o przyznanie wsparcia finansowego jest skorzystanie ze wsparcia
merytorycznego w postaci bloku szkoleniowo-doradczego, o którym mowa w § 3, oraz posiadanie statusu osoby
bezrobotnej.
5. Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych, o których mowa w punkcie 1 a oraz 1 b, prowadzony będzie w
okresie 10 dni roboczych od daty podanej zgodnie z punktem 3 niniejszego paragrafu.
6. Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych, o których mowa w punkcie 1 c, przewidzianych dla
maksymalnie 12 przedsiębiorców, prowadzony będzie w terminie wyznaczonym przez Projektodawcę.
7. Wnioski, o których mowa w pkt. 5 i 6, będzie można składać osobiście w biurze projektu w godz. 8.00-16.00 oraz za
pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera. W przypadku dokumentów złożonych za pośrednictwem poczty lub
kuriera decyduje data wpływu wniosku do biura projektu.
8. Załącznikami do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego są:
a) kopia zaświadczenia o ukończeniu bloku szkoleniowo-doradczego;
b) kopia dokumentu zawierającego PESEL Uczestnika;
c) biznesplan planowanej działalności gospodarczej na okres co najmniej 2 lat działalności przedsięwzięcia;
d) harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości;
e) wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – w sytuacji gdy Uczestnik chce ubiegać się o
tego rodzaju wsparcie;
f) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej.
9. Załącznikami do Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego są:
• zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu
z uiszczaniem podatków (wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem ww. Wniosku),
• uproszczone sprawozdanie finansowe za zamknięty ostatni kwartał oraz aktualny – ostatni złożony przez
wnioskodawcę – PIT/CIT,
• oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik
przystępuje do Projektu, oraz poprzedzających go 2 latach kalendarzowych wraz z kserokopiami zaświadczeń
o pomocy de minimis wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy.
10. Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub dwa
oryginały) wraz z płytą CD zawierającą biznesplan oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. Trwale spięte
dokumenty (w dwa odrębne skoroszyty) należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwiskiem uczestnika
oraz danymi adresowymi. Szczegółowe informacje odnośnie do przygotowania wniosku o wsparcie finansowe
podano w paragrafie 5 niniejszego Regulaminu. Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy
złożyć w jednym egzemplarzu.
11. Przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej realizowane jest na podstawie
Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego oraz Umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego, do której – w
przypadku przedłużenia wypłaty wsparcia pomostowego – podpisywany jest stosowny aneks.
12. Obowiązki w zakresie rozliczenia wsparcia finansowego regulować będą poszczególne zapisy umów, o których
mowa w pkt. 11.
13. Przedsiębiorca, który otrzyma wsparcie finansowe, będzie zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej
co najmniej 12 miesięcy od dnia jej zarejestrowania, przy czym nie może w tym okresie zmienić formy prawnej.
14. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu przyznanego wsparcia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od
dnia ich otrzymania w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Projektodawcy lub właściwego organu
kontrolnego, jeżeli:
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otrzymane środki zostaną wykorzystane niezgodnie z Wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego i jego
załącznikami (np. w sytuacji gdy Przedsiębiorca nie wywiąże się z deklarowanego zatrudnienia, zakupi towary
lub usługi nieujęte w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym),
prowadzenie działalności gospodarczej zostanie zawieszone lub zlikwidowane w okresie pierwszych 12
miesięcy od jej założenia,
w trakcie prowadzenia działalności w ciągu pierwszych 12 miesięcy podejmie zatrudnienie (na podstawie
stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego lub na zasadzie samozatrudnienia),
złoży niezgodne z prawdą oświadczenia na etapie ubiegania się o wsparcie finansowe,
naruszy inne istotne warunki umowy.

§5
Ocena wniosków
Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego podlegać będą ocenie formalnej oraz merytorycznej. Pod względem
formalnym oceniać je będzie koordynator i asystent projektu na bieżąco. Ocena formalna powinna zakończyć się
maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od terminu zamknięcia naboru.
Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego spełniać muszą następujące kryteria formalne:
a) wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (formularz wniosku oraz załączniki) przygotowany w formie
papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał plus kopia lub dwa oryginały),
b) komplet dokumentów jest trwale spięty,
c) wszystkie pola w dokumentach są wypełnione (w miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie
dotyczy”),
d) dokumenty są wypełnione elektronicznie, w języku polskim,
e) oryginały dokumentów są czytelnie podpisane przez Uczestnika i parafowane na każdej stronie,
f) kopie dokumentów są potwierdzone za zgodność z oryginałem poprzez podpisanie każdej strony kopii
dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, datą oraz własnoręcznym podpisem lub poprzez opatrzenie
pierwszej strony kopii dokumentu klauzulą „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, datą oraz
własnoręcznym podpisem Uczestnika, z jednoczesnym parafowaniem każdej pozostałej strony kopii
dokumentu.
g) do wniosku załączone są wszystkie wymagane załączniki.
Wnioski złożone w innym czasie i miejscu niż określony w § 4 niniejszego Regulaminu zostaną odrzucone pod
względem formalnym z jednoczesnym brakiem możliwości dokonania uzupełnień formalnych.
Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia wniosków niespełniających kryteriów formalnych
wymienionych w punkcie 2 niniejszego paragrafu. O sposobie i terminie dokonania uzupełnień Uczestnik zostanie
poinformowany pisemnie. Nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku na
etapie oceny formalnej.
Pod względem merytorycznym Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego oraz Wnioski o przyznanie
przedłużonego wsparcia pomostowego rozpatrzy Komisja Oceny Wniosków powołana przez Zespół Zarządzający
Projektu zgodnie z Regulaminem KOW.
W skład Komisji Oceny Wniosków, rozpatrującej wnioski o przyznanie środków finansowych, wejdzie
Przewodniczący komisji (koordynator projektu) oraz min. 2 ekspertów posiadających odpowiednie kwalifikacje
(wykształcenie wyższe magisterskie; min. 2 lata praktyki gospodarczej i/lub dydaktyki.
Wzór Karty Oceny Merytorycznej Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego stanowi załącznik numer 5 do
niniejszego Regulaminu.

8. Wzór Karty Oceny Merytorycznej Wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe stanowi załącznik nr 8 do niniejszego
Regulaminu.
9. Wniosek może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Nie jest możliwy wybór do dofinansowania wniosku, który uzyskał
mniej niż 60% punktów ogółem i/lub mniej niż 60% punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny
zgodnie z Kartą Oceny Merytorycznej.
10. W pracach KOW może również uczestniczyć niezależny obserwator WUP Rzeszów, który ma prawo wglądu do
ocenianych przez członków KOW wniosków oraz wniesienia ewentualnych zastrzeżeń. Nieobecność obserwatora
WUP w Rzeszowie na posiedzeniu KOW nie wpływa na ważność obrad.
11. Każdy wniosek oceniany jest przez dwóch członków KOW indywidualnie, a końcowa ocena punktowa stanowi
średnią arytmetyczną ocen dokonanych przez wyżej wymienione osoby.
12. W przypadku wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o przyznaniu dofinansowania decydować będzie
ocena trzeciego członka Komisji i ta ocena będzie wiążąca.
13. Członkowie KOW mają prawo do obniżenia przyznanej kwoty dofinansowania, w przypadku jeśli uznają część
kosztów za niekwalifikowane lub nieuzasadnione. W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika
dofinansowania w kwocie niższej niż wnioskowana, Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników kwalifikujących
się do otrzymania wsparcia finansowego, a jego miejsce zajmuje pierwsza osoba na liście rezerwowej.
14. W terminie 1 dnia roboczego od zakończenia oceny wniosków na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu
zostanie opublikowana wstępna lista rankingowa. Ponadto o wynikach oceny każdy Uczestnik zostanie
poinformowany pisemnie.
15. W przypadku odrzucenia wniosku na etapie oceny merytorycznej Uczestnik ma prawo do odwołania poprzez
złożenie wniosku o ponowne jego rozpatrzenie wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/informacji
dotyczących zakresu przedsięwzięcia i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybień formalnych (bez możliwości
modyfikacji treści: wniosku oraz biznesplanu). Wniosek musi zostać złożony w terminie 2 dni roboczych od
opublikowania wstępnej listy rankingowej.
16. Powtórna ocena wniosku odbędzie się w terminie 3 dni roboczych od upływu terminu na odwołania. Dokonywana
będzie przez innych ekspertów niż ci, którzy oceniali pierwotną wersję dokumentów.
17. O wynikach powtórnej oceny wniosku Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej.
18. Powtórna ocena wniosku jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.
19. Ostateczne zamknięcie listy uczestników kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego możliwe jest po
rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowne rozpatrzenie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od
dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej.
§6
Jednorazowa dotacja inwestycyjna
1. Przyznane Uczestnikowi wsparcie finansowe w formie jednorazowej dotacji mogą służyć pokryciu wydatków
uznanych za niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez
Uczestnika w biznesplanie. Przyznane środki służą pokryciu wydatków inwestycyjnych, nie stanowią zatem pomocy
operacyjnej, służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa (czynsz, reklama, ubezpieczenia,
towary itp. ).
2. Rodzaje wydatków kwalifikowalnych w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej:
a) Zakup środków trwałych:
• zakup nowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałego sprzętu i wyposażenia,
dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo-wartościowa,
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• zakup używanych środków trwałych, pod warunkiem, że w okresie 7 lat poprzedzających złożenie Wniosku
o dofinansowanie środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub
pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; cena środka trwałego nie 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,
• zakup mebli biurowych do wysokości 10% kwoty przyznanych środków,
• instalacja i uruchomienie środków trwałych, zakupionych w ramach wsparcia, z wyłączeniem wydatków na
szkolenia w zakresie ich obsługi, do wysokości 10% wartości zakupionych środków trwałych.
b) Zakup robót i materiałów budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami
przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do remontu i adaptacji lokalu, w którym ma być
prowadzona działalność gospodarcza), z zastrzeżeniem, że:
• ich maksymalna wartość będzie stanowiła do 40% kwoty przyznanych środków, a ewentualne
podwyższenie tej wartości nastąpi z uzasadnionych powodów, związanych np. z rodzajem prowadzonej
działalności (np. wymogi Państwowej Inspekcji Sanitarnej),
• środki nie mogą być przeznaczone na adaptację czy remont prywatnego mieszkania, które jednocześnie
będzie służyło celom związanym z działalnością gospodarczą i celom mieszkaniowym,
• nie jest dopuszczalna zmiana miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez okres pierwszych 12
miesięcy jej prowadzenia w przypadku wydatkowania środków na ww. cel.
• usługa remontu i adaptacji lokalu winna być zlecona podmiotom zewnętrznym.
c) zakup środka transportu pod warunkiem, że będzie on nierozerwalnie związany z prowadzoną działalnością
gospodarczą, która bez jego zakupu nie mogłaby być wykonywana (przedsiębiorca przedstawi zasady
ewidencji środka trwałego na potrzeby przedsiębiorstwa), i nie będzie służył wykonywaniu działalności
gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów.
Kwota jednorazowej dotacji uzależniona będzie od wysokości wydatków inwestycyjnych, na pokrycie których ubiegać
się będzie uczestnik projektu, i nie może przekroczyć kwoty 40 000 złotych brutto.
Łączna pula środków posiadanych przez Projektodawcę na wypłatę jednorazowych dotacji wynosi 960 000,00 zł.
Kwoty dotacji oraz wsparcia pomostowego zostaną przekazane na rachunek bankowy Uczestnika związany z
prowadzoną działalnością gospodarczą.
Kwalifikowalność wydatków w ramach jednorazowej dotacji rozpoczyna się od momentu zarejestrowania działalności
gospodarczej.
Wszelkie wydatki realizowane od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej, jednak przed podpisaniem Umowy
na otrzymanie wsparcia finansowego, Uczestnik ponosi na własne ryzyko.
Uczestnik na etapie konstruowania biznesplanu powinien jednoznacznie zadeklarować, czy zamierza się
zarejestrować jako płatnik podatku VAT. Uczestnik, który zadeklaruje, iż będzie płatnikiem podatku VAT,
zobowiązany jest do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanych w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na
pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Każdy Uczestnik bez względu na to, czy
będzie płatnikiem podatku VAT, czy nie, wskazuje wszystkie wydatki ponoszone w ramach środków finansowych na
rozwój działalności gospodarczej w kwotach brutto.
Dotacja wypłacana będzie Przedsiębiorcy przez Projektodawcę w systemie zaliczkowo-refundacyjnym, w
następujący sposób:
• zaliczka w maksymalnej wysokości 60% kwoty dotacji, wypłacana po podpisaniu umowy,

• płatność końcowa w formie refundacji poniesionych kosztów, nie wyższa niż 40% kwoty dotacji, wypłacana
po zatwierdzeniu całkowitego rozliczenia dotacji.
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§7
Wsparcie pomostowe: podstawowe i przedłużone
Podstawowe wsparcie pomostowe realizowane jest łącznie ze wsparciem doradczym „na życzenie”. Nie ma
możliwości ubiegania się wyłącznie o jeden rodzaj wsparcia.
Finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 1500,00 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy przewidziane zostało
dla 24 Przedsiębiorców. Po upływie 6 miesięcy pobierania podstawowego wsparcia pomostowego Przedsiębiorcy
będą mogli starać się o przedłużone wsparcie pomostowe, które przewidziano dla 12 Przedsiębiorców. Wsparcie to
może być wypłacane nie dłużej niż do 12 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej.
Warunkiem wypłaty przedłużonego wsparcia finansowego jest niemożliwość utrzymania płynności finansowej w
pierwszym półroczu działalności firmy, w przypadku której spodziewane jest uzyskanie płynności wskutek udzielenia
wsparcia przedłużonego.
Wsparcie pomostowe wypłacane będzie w comiesięcznych transzach w wysokości nieprzekraczającej kwoty
1500,00 PLN. Środki te mają na celu ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie niezbędnych wydatków
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Są to m.in.:
a) składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne właściciela – dla osób ubezpieczających się w ZUS,
b) składka ubezpieczenia wyłącznie w kwocie proporcjonalnej do wysokości podwyższonego wymiaru składki
wynikającej z prowadzonej działalności gospodarczej – dla osób ubezpieczonych w KRUS,
c) składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników,
d) koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
e) koszty eksploatacji pomieszczeń (opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę),
f) koszty opłat telekomunikacyjnych (internet, telefon),
g) koszty zakupu materiałów biurowych,
h) koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych,
i) koszty zakupów materiałów niezbędnych do wytworzenia produktu lub usługi,
j) koszty usług pocztowych i kurierskich,
k) koszty usług księgowych,
l) koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością
gospodarczą,
m) koszty usług prawnych,
n) opłaty i przelewy bankowe,
o) koszty działań informacyjno-promocyjno-marketingowych.
Przedsiębiorca zobowiązuje się wydatkować finansowe wsparcie pomostowe na prowadzenie działalności
gospodarczej opisanej w biznesplanie z najwyższym stopniem staranności, w sposób zapewniający uzyskanie jak
najlepszych wyników i z dbałością wymaganą przez najlepszą praktykę w danej dziedzinie oraz zgodnie z
podpisaną Umową.
Wsparcie doradcze „na życzenie” obejmuje 2 usługi doradcze/osobę w okresie pierwszych 12 miesięcy
prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
W ramach wsparcia doradczego „na życzenie”, w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej, doradztwem 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 itp.
§8
Warunki otrzymania wsparcia
1. Wsparcie finansowe w ramach Ścieżki B może otrzymać Uczestnik, który:
a) posiada status osoby bezrobotnej;
b) po zakończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz otrzymaniu informacji od Projektodawcy o
pozytywnych wynikach oceny wniosku o przyznanie środków finansowych zarejestruje i rozpocznie
prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego;
c) zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego zgodnie z KC;
d) planuje prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego, a w sytuacji gdy
miejsce prowadzenia działalności obejmuje obszar np.: całego kraju siedziba firmy znajdować się będzie na
terenie województwa podkarpackiego;
e) nie posiadał wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej/Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG), nie był zarejestrowany w KRS i nie prowadził działalności na podstawie
odrębnych przepisów (np. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej) w okresie 12 miesięcy
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu oraz nie zarejestrował działalności gospodarczej do dnia
otrzymaniu od Projektodawcy informacji o wynikach oceny biznesplanu i możliwości otrzymania wsparcia w
ramach projektu,
f) na dzień przystąpienia do projektu, w ciągu 2 lat przed przystąpieniem do projektu oraz w trakcie udziału w
projekcie nie pozostaje w stosunku zatrudnienia u Projektodawcy, Partnera i/lub Wykonawcy w ramach
Projektu oraz nie łączy i nie łączył go z Projektodawcą, Partnerem i/lub Wykonawcą oraz ich pracownikami
uczestniczącymi w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i
powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli i/lub inny związek faktyczny, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do zachowania zasady
bezstronności w procesie rekrutacji uczestników i oceny biznesplanów,
g) na dzień przystąpienia do projektu oraz w trakcie udziału w projekcie nie korzysta równolegle z innych
środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w
ramach POKL – Działanie 6.2 oraz Działanie 8.1.2 – na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz
prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej,
h) w bieżącym roku kalendarzowym oraz 2 poprzedzających go latach kalendarzowych nie otrzymał pomocy de
minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega,
przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego
działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych
według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,
i) nie był karany karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
j) w okresie od 01 stycznia 2008 r. do momentu przystąpienia do projektu nie otrzymał bezzwrotnych środków
na podjęcie działalności gospodarczej;
k) nie był karany za przestępstwo skarbowe, korzysta w pełni z praw publicznych oraz posiada pełną zdolność
do czynności prawnych;
l) nie planuje rozpocząć działalności gospodarczej o profilu, który należy do wymienionych w Rozporządzeniu
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598 z 2010 r. z późn. zm.) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(Dz.U. Nr 233, poz. 1383 z 2011r. z późn. zm.), tj.:
− w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17
grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury,
− w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
− w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
− związanej z wywozem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów,
utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanym z
działalnością wywozową,
− uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi,
− w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002
r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego,
− w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu.
2. Rejestracja działalności gospodarczej winna nastąpić w miejscu zadeklarowanym we Wniosku o przyznanie
wsparcia finansowego.
3. Warunkiem podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego jest założenie działalności gospodarczej
oraz złożenie przez uczestnika następujących dokumentów:
a) kopii dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej (odpowiednio wpis do
Ewidencji działalności Gospodarczej lub KRS);
b) kopii dokumentu poświadczającego nadanie numeru REGON dla prowadzonej działalności gospodarczej;
c) kopii dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS/KRUS prowadzonej działalności gospodarczej;
d) zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego wydatkowania środków finansowych na rozwój
działalności gospodarczej (jeśli dotyczy);
e) kopii potwierdzenia otwarcia rachunku bankowego na potrzeby działalności gospodarczej;
f) Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącym załącznik do
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53 poz. 311) w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – według wzoru udostępnionego przez
Projektodawcę;
g) oświadczenia o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik przystępuje do projektu oraz w
poprzedzających go 2 latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach,
której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200
000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego –
równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, lub oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de
minimis w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik przystępuje do projektu, oraz poprzedzających go 2
latach kalendarzowych wraz z kserokopiami zaświadczeń o pomocy de minimis wystawionymi przez
podmioty udzielające pomocy – według wzotu udostępnionego przez Projektodawcę;
h) zobowiązanie uczestnika zarejestrowanego jako podatnik podatku VAT do przeznaczania całej kwoty
środków uzyskanych w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z
prowadzoną działalnością gospodarczą;
i) zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

4. Ponadto załącznikiem do Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego jest Wniosek o przyznanie wsparcia
finansowego.
5. Skutkiem nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 3, w terminie określonym przez Projektodawcę,
jest wykluczenie Uczestnika z listy rankingowej.
6. Wraz z podpisaniem Umowy Projektodawca przekazuje Przedsiębiorcy zaświadczenie o udzielonej pomocy de
minimis.
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§9
Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego
Przedsiębiorca ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.
Preferowaną formą zabezpieczenia jest weksel in blanco z deklaracją wekslową i poręczeniem osoby fizycznej.
Poręczycielami mogą być osoby fizyczne, do 65. roku życia, niebędące współmałżonkiem Przedsiębiorcy, prowadzące
jednoosobową działalność gospodarczą lub osiągające dochody w wysokości nie niższej niż:
a) 3000,00 zł brutto/miesięcznie w przypadku jednego poręczyciela;
b) 1500,00 zł brutto/miesięcznie w przypadku dwóch poręczycieli.
W celu ustanowienia zabezpieczenia wymagane jest przedstawienie:
a) przez poręczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę aktualnego (ważnego 1 miesiąc od daty
wystawienia) zaświadczenia o wynagrodzeniu potwierdzającego miesięczną wysokość uzyskiwanych
dochodów z okresu ostatnich 3 miesięcy (umowa o pracę powinna obejmować co najmniej okres 20
miesięcy od dnia zawarcia umowy o jednorazową dotację);
b) przez poręczyciela będącego emerytem kopia dokumentów poświadczających wysokość emerytury z 3
ostatnich miesięcy;
c) przez poręczyciela prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą następujących aktualnych
dokumentów:
• zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
• zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne,
Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (ważne 1 miesiąc od daty
wystawienia),
• zaświadczenie z US o niezaleganiu w opłatach podatku (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia),
• zaświadczenie o nadaniu NIP,
• zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
• kopie deklaracji PIT za ostatnie 2 lata, a w przypadku osób prowadzących pełną księgowość także
kopie sprawozdań finansowych za ostatnie 2 lata obrachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości;
d) Projektodawca zastrzega możliwość określenia również innych dokumentów wymaganych przy
ustanawianiu zabezpieczenia.
W przypadku gdy Przedsiębiorca oraz poręczyciel pozostają w związkach małżeńskich do zawarcia Umowy na
otrzymanie wsparcia finansowego i poręczenia potrzebna jest zgoda poszczególnych małżonków dokonana
w formie pisemnej w siedzibie Projektodawcy w obecności jego przedstawiciela.
Dodatkowo istnieje możliwość wybrania innej formy zabezpieczenia Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego
spośród następujących dostępnych: gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku
bankowego, aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
O wyborze formy zabezpieczenia decyduje Przedsiębiorca.
Zabezpieczenie zwracane jest przedsiębiorcy po zakończeniu kontroli końcowej dokonanej przez Projektodawcę, nie
wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
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§ 10
Warunki rozliczenia poniesionych wydatków inwestycyjnych
Przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania zakupów towarów lub usług ze środków przyznanych na rozwój
przedsiębiorczości zgodnie z biznesplanem.
Przedsiębiorca może wystąpić do Projektodawcy 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. Projektodawca w ciągu 15 dni od otrzymania wniosku Przedsiębiorcy
informuje go pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian.
Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w
zaakceptowanym przez Projektodawcę harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zmiany dotyczące przesunięć
pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków, do wysokości nieprzekraczającej 10% pierwotnej wartości
wydatku, nie wymagają poinformowania o tym fakcie Projektodawcy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. Na
zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków powyżej 10% musi być wyrażona
pisemna zgoda Projektodawcy.
Rozliczenie otrzymanej dotacji musi nastąpić w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące od przekazania 60% wsparcia
finansowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony przez Projektodawcę
na pisemny wniosek Przedsiębiorcy.
Rozliczenie otrzymanej dotacji następuje poprzez złożenie wniosku o płatność zawierającego szczegółowe
zestawienie dokonywanych ze środków dotacji zakupów towarów lub usług wraz ze wskazaniem ich parametrów
technicznych lub jakościowych, wraz z niezbędnymi załącznikami, tj.:
• oświadczeniem o dokonaniu zakupów zgodnie z biznesplanem i harmonogramem rzeczowo-finansowym,
• w przypadku zakupu używanych środków trwałych – oświadczeniem sprzedawcy, że w okresie 7 lat
poprzedzających zakup środka trwałego nie został on zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych
krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; oświadczeniem Przedsiębiorcy, że cena środka
trwałego nie przekracza wartości rynkowej oraz że środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne
do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy.
Ponadto niezbędny jest również zwrot niewykorzystanych środków finansowych.
W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty dotacji wraz ze złożeniem wniosku o płatność Przedsiębiorca składa
potwierdzenie przelewu niewykorzystanych środków z dotacji na konto bankowe Projektodawcy.
Wydatki ponoszone w ramach dotacji inwestycyjnej Przedsiębiorcy rozliczają w kwotach brutto (łącznie z
podatkiem VAT) bez wzglądu na fakt czy są płatnikami podatku VAT, czy nie. Uczestnik ubiegający się o dotację
inwestycyjną powinien jednoznacznie na etapie konstruowania biznesplanu określić czy zamierza zarejestrować
się jako płatnik podatku VAT, a następnie w momencie podpisania Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji
inwestycyjnej zobowiązać się do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanych w wyniku zwrotu zapłaconego
podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Przedsiębiorca dokonuje zakupu towarów lub usług ze środków dotacji z wyłączeniem możliwości zakupu
ich od najbliższych członków rodziny1.
§ 11
Postanowienia końcowe
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Projektu.

1 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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3.
4.
5.

Beneficjent zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w
sytuacjach: zmiany warunków realizacji Projektu, zmiany warunków umowy z Instytucją Pośredniczącą, zmiany
dokumentów programowych lub wytycznych.
Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla Uczestników/Przedsiębiorców, należy do
Projektodawcy.
W sprawach spornych decyzję podejmuje Zarząd Projektodawcy.
Regulamin jest dostępny w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu www.aci.innpuls.pl.
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