ZARZĄDZENIE NR 910/ZCRP/2020
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji uczestników projektu oraz Regulaminu przyznawania
środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach
realizowanego projektu „Pakiet na start - 2”
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z Uchwałą Nr LIX/709/18 Rady Miasta Zabrze z dnia
27 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta: "Strategia
Rozwoju Miasta Zabrze 2030", Uchwałą Nr XXVI/278/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 6 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Planu Rozwoju Przedsiębiorczości dla Miasta Zabrze na lata 20162020 zarządza się, co następuje:
§ 1. Nadać Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Pakiet na start - 2” określony w załączniku
nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Nadać Regulamin przyznawania środków finansowych na
„Pakiet na start - 2” określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

rozwój

przedsiębiorczości

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Zabrzańskie Centrum Rozwoju
Przedsiębiorczości.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzyć II Zastępcy Prezydenta Miasta.
§ 5. Zobowiązać Naczelnika Wydziału Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
do przekazania tekstu Zarządzenia Kierownictwu Urzędu, osobom kierującym Wydziałami
(komórkami równorzędnymi).
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Małgorzata Mańka-Szulik

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 910/ZCRP/2020
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 16 grudnia 2020 r.

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„PAKIET NA START - 2”
nr projektu WND-RPSL.07.03.03-24-0569/19-002
Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy
Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia - konkurs
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Społeczny)

§1
Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
Beneficjent (Projektodawca, Operator wsparcia finansowego) – podmiot realizujący projekt
na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Działania 7.3 RPO WSL.
W ramach projektu „Pakiet na start- 2”, funkcję Beneficjenta pełni: Miasto Zabrze
z siedzibą w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7.
Partner projektu – nie dotyczy.
Projekt – „Pakiet na start-2”.
Biuro projektu – oznacza miejsce, w którym realizowany jest projekt przez zespół projektowy. Biuro
projektu znajduje się w wydziale Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Zabrzańskie Centrum Rozwoju
Przedsiębiorczości,
ul.
Powstańców
Śląskich
3,
tel.
(32)
273-97-75,
e-mail:
sekretariat_zcrp@um.zabrze.pl lub zcrp@um.zabrze.pl.
Godziny otwarcia biura projektu:
poniedziałek 7.30-18.00
wtorek
7.30-15.30
środa
7.30-18.00
czwartek
7.30-15.30
piątek
7.30-15.30
Strona internetowa – strona internetowa, na której umieszczane będą informacje dotyczące
projektu, dostępna pod adresem: https://miastozabrze.pl/dla-biznesu/projekt-pakiet-na-start-2/.
Kandydat na uczestnika projektu – osoba fizyczna, która ubiega się o zakwalifikowanie do udziału
w projekcie i złożyła Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi dokumentami.
Uczestnik projektu (UP) – osoba fizyczna, która została zakwalifikowana do udziału w projekcie.
W trakcie realizacji projektu uczestnik może zmienić swój status z „osoby fizycznej” na „osobę
fizyczną, która założyła działalność gospodarczą w trakcie korzystania ze wsparcia szkoleniowego
w ramach projektu”. Uczestnik projektu, który jest jednocześnie beneficjentem pomocy de minimis
nazywany jest „uczestnikiem projektu (beneficjentem pomocy)”.
Osoba bezrobotna – zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 jest to: osoba
pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Niezależnie
od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych.
Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności
Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia
studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się
do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji
(nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi.
Osoba długotrwale bezrobotna – oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze
powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat,
z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego.
Osoba bierna zawodowo / nieaktywna zawodowo – zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na
lata 2014-2020 jest to: osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie
pracuje i nie jest bezrobotna). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako
nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach
urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są
zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).
Osoba z niepełnosprawnościami – osoba niepełnosprawna w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także
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osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685).
Osoba o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3
włącznie. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych w zakresie
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 -2020 w części
dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich PI. Stopień uzyskanego
wykształcenia jest określony w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Zgodnie z ISCED 2011
do kategorii osób o niskich kwalifikacjach należy zaliczyć osoby, które zakończyły edukację
na poziomie 1, 2 lub 3:
Poziom 1: wykształcenie podstawowe
Poziom 2: wykształcenie gimnazjalne
Poziom 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: Liceum ogólnokształcące; Liceum profilowane;
Technikum; Uzupełniające liceum ogólnokształcące; Technikum uzupełniające; Zasadnicza szkoła
zawodowa.
Osoba odchodząca z rolnictwa i jej rodzina – osoba podlegająca ubezpieczeniu emerytalnorentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
(Dz.U. z 2020. poz. 174) (KRUS), zamierzająca podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą,
objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266) (ZUS).
Osoba uboga pracująca – osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej
na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoba zamieszkującą
w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych),
przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg
interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.
Reemigranci - obywatele polscy, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprzerwany okres co
najmniej 6 miesięcy, którzy zamierzają powrócić do Polski lub którzy przebywają na terenie Polski
nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i deklarują chęć podjęcia zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej na terytorium Polski. Do tej grupy zaliczani są również repatrianci.
Repatriant – osoba, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1472).
Umowa krótkoterminowa – umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej formy
zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie
dłużej niż 6 miesięcy.
Beneficjent pomocy – podmiot utworzony przez uczestnika projektu i korzystający z przyznanej
pomocy finansowej, prowadzący działalność gospodarczą, zgodnie z regułami konkurencji
określonymi w przepisach tytułu VII rozdziału 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),
który otrzymał pomoc.
Dzień przystąpienia do projektu – za dzień przystąpienia do projektu uważa się dzień podpisania
Umowy uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020.
Dokumenty rekrutacyjne – dokumenty, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu.
Działalność gospodarcza – jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa,
usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność
zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia
6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292). Dla potrzeb niniejszego
Regulaminu przez prowadzenie działalności gospodarczej rozumie się także udział w spółkach
cywilnych, jawnych oraz partnerskich. W ramach projektu możliwe jest uruchomienie wyłącznie
nowej działalności w formie: jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, jawnej
lub partnerskiej, przy czym założenie spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej jest możliwe wyłącznie
pomiędzy uczestnikami niniejszego projektu. Nie jest dopuszczalny udział Uczestnika/ Uczestników
Projektu w podmiocie istniejącym przed rozpoczęciem projektu lub zawiązanie przez Uczestnika
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Projektu jednej z ww. spółek z osobą niebędącą Uczestnikiem Projektu, również w ciągu
12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestnika Projektu. Wsparcie
finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostać także przyznane uczestnikowi
projektu prowadzącemu wcześniej tzw. nierejestrową działalność (zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców) (Dz.U. z 2019 r. poz.1292).
Dzień roboczy – należy przez to rozumieć dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem
dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w Ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach
wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920).
Dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej – dzień wskazany jako data rozpoczęcia działalności
we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub data zarejestrowania
w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Imigrant – osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa, przybyłe lub zamierzająca przybyć
do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy
i zamierzająca wykonać lub wykonujący pracę na terytorium Polski.
Instytucja Pośrednicząca (IP) – oznacza to Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
(ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice).
Komisja Rekrutacyjna (KR) – Komisja powołana w celu oceny formalnej i merytorycznej złożonych
Formularzy rekrutacyjnych przez Kandydatów na uczestników projektu i przeprowadzenia rozmów
kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie. Komisja Rekrutacyjna
składa się z czterech osób – ekspertów oceniających wnioski, przy czym jeden wniosek jest oceniany
przez jednego eksperta. W stosunku do ekspertów oceniających wnioski wymagane
jest wykształcenie wyższe z dziedziny: ekonomii, księgowości, marketingu, zarządzania, prawa,
coachingu. Kwalifikacje związane z obszarem przedsiębiorczości, dodatkowe certyfikaty/
świadectwa szkoleń, kursów. Min. 2-letnie doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie
w prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzeniu szkoleń/doradztwa w zakresie
przedsiębiorczości, dokonywania oceny wniosków dotyczących przyznawania wsparcia finansowego
na rozwój przedsiębiorczości/ biznesplanów.
Doradca zawodowy – osoba weryfikująca predyspozycje Kandydata/-tki do samodzielnego
założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (na podstawie rozmowy i weryfikacji
dokumentów dostarczonych przez Kandydata/-tkę) oraz przygotowująca: formularz oceny rozmowy
z kandydatem/notatka i indywidualny plan/ formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych,
z ich poziomem zaawansowania i zakresem tematycznym dla każdego Uczestnika/-czki projektu.
Wykształcenie: wyższe kierunkowe. Kwalifikacje: licencja doradcy zawodowego. Doświadczenie
zawodowe: min. 2-letnie doświadczenie w obszarze doradztwa zawodowego dla osób
otwierających działalność gospodarczą.
Miejsce zamieszkania – miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu
(zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, Dz.U. z 2020 r. poz. 1740).
Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) – wsparcie kapitałowe
dla nowopowstałego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Wsparcie zgodne będzie
ze Standardem udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów
w ramach Działania 7.3 RPO WSL.
Podstawowe wsparcie pomostowe – wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy od dnia
rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe, którego
maksymalna wysokość nie może przekroczyć równowartości minimalnego wynagrodzenia
obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego rozumianym jako dzień podpisania
umowy o przyznaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacji)
za każdy miesiąc jej prowadzenia (i uzależniona jest od wysokości środków zaplanowanych na ten
cel w budżecie niniejszego projektu) - wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach
niniejszego projektu oraz otrzymały w ramach projektu wsparcie finansowe w postaci dotacji.
Przedłużone wsparcie pomostowe – wsparcie pomostowe udzielane po zakończeniu
podstawowego wsparcia pomostowego nie dłużej niż do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia
działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe, którego maksymalna
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wysokość nie może przekroczyć równowartości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego
na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego rozumianym jako dzień podpisania umowy
o przyznaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacji) za każdy
miesiąc jej prowadzenia (i uzależniona jest od wysokości środków zaplanowanych na ten cel
w budżecie niniejszego projektu) - wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach
danego projektu oraz otrzymały podstawowe wsparcie pomostowe.
Pomoc de minimis – pomoc inna niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie; pomoc
spełniająca przesłanki określone we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących
pomocy de minimis innej niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
Oczywisty błąd pisarski – omyłki widoczne, przekręcenie, opuszczenie wyrazu, błąd logiczny, błąd
pisarski lub inna podobna usterka w tekście, również omyłka, która nie jest widoczna w treści
samego wniosku, jest jednak omyłką wynikającą z porównania treści innych fragmentów wniosku
i/lub pozostałych dokumentów, stanowiących załączniki do wniosku, a przez dokonanie poprawki
tej omyłki, właściwy sens oświadczenia pozostaje bez zmian.
Kwota minimalnego wynagrodzenia – kwota określona na podstawie art. 2 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177).
Dzień skutecznego doręczenia informacji kandydatowi/uczestnikowi projektu – za dzień
skutecznego doręczenia informacji kandydatowi/uczestnikowi uznaje się:
a) w przypadku odbioru osobistego lub przez pełnomocnika – datę odbioru osobistego
potwierdzoną podpisem kandydata/UP lub pełnomocnika. Każda osoba biorąca udział
w rekrutacji może ustanowić swojego pełnomocnika, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego,
do wykonywania czynności wynikających z ubiegania się o udział w projekcie (nie dotyczy
udziału w rozmowach kwalifikacyjnych);
b) w przypadku przesyłki za pośrednictwem operatora w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041) – datę wskazaną na zwrotnym
potwierdzeniu odbioru, dostarczonemu zgodnie z postanowieniami art. 42-44 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256), a w razie
braku podjęcia przesyłki – za dzień ten uznaje się czternasty dzień od dnia pierwszego
awizowania przesyłki, a jeśli dzień ten przypada na dzień wolny od pracy, wówczas następny
dzień roboczy;
c) w drodze elektronicznej (w tym opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym) – jeśli
UP udostępnił Beneficjentowi adres e-mail – datę potwierdzenia odbioru wiadomości
elektronicznej (e-mail),
Jeżeli doręczenie miało miejsce w więcej niż w jednej z form przewidzianych powyżej, skuteczność
ustalana jest w zależności, która z powyższych dat jest wcześniejsza.
Dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez kandydata/uczestnika projektu –
za dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi uznaje się:
a) w przypadku doręczenia osobistego lub przez pełnomocnika – datę odbioru osobistego
potwierdzoną podpisem pracownika Biura Projektu. Każda osoba biorąca udział w rekrutacji
może ustanowić swojego pełnomocnika, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego,
do wykonywania czynności wynikających z ubiegania się o udział w projekcie (nie dotyczy
udziału w rozmowach kwalifikacyjnych);
b) w przypadku przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23.11.2012 r. – Prawo pocztowe – datę nadania (tj. datę stempla pocztowego) (Dz.U. z 2020 r.
poz.1041).
c) w przypadku przesyłki za pośrednictwem firm kurierskich – datę wpływu do Biura Projektu;
d) w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym;
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu – datę wpływu na adres Biura
Projektu (obowiązujący adres mailowy: sekretariat_zcrp@um.zabrze.pl lub zcrp@um.zabrze.pl )
Jeżeli doręczenie miało miejsce w więcej niż w jednej z form przewidzianych powyżej, skuteczność
ustalana jest w zależności, która z powyższych dat jest wcześniejsza.
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Dopuszcza się przyjęcie dokumentów od uczestnika / pełnomocnika uczestnika, który pojawił się
w Biurze Projektu w godzinach jego urzędowania, jednak z przyczyn od niego niezależnych
(np. długi czas oczekiwania w kolejce do złożenia dokumentów) efektywne złożenie dokumentów
nastąpiło już po czasie urzędowania Biura Projektu.
Zabezpieczenie zwrotu otrzymanego wsparcia – zabezpieczenie na wypadek niedotrzymania
warunków umowy dotyczącej przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz
finansowego wsparcia pomostowego, wnoszone przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu w formie
i terminie określonym w umowie.
§2
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników w ramach projektu „Pakiet na start- 2” numer
WND-RPSL.07.03.03-24-0569/19-002, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie
7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,
Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia.
2. Projekt realizowany jest w okresie: od 01.01.2021 r. do 30.12.2022 r.
3. Projekt jest realizowany zgodnie z regulaminem konkursu dla Poddziałania 7.3.3. Promocja
samozatrudnienia - konkurs (Konkurs nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-074/19), Standardem udzielania
wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 7.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego.
4. Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans oraz zasadą niedyskryminacji.
5. Nadzór nad realizacją Projektu sprawuje Kierownik projektu, do którego kompetencji należy
rozstrzyganie wszystkich spraw spornych nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie.
6. Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie Zabrza przez wsparcie 34 osób
powyżej 30 roku życia planujących założenie działalności gospodarczej, należących do niżej
wymienionych grup: osób bezrobotnych, biernych zawodowo, zwłaszcza kobiet, osób powyżej 50
roku życia, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach.
Grupę docelową w projekcie stanowią również reemigranci (w tym repatrianci), imigranci, osoby
ubogie pracujące, odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, osoby zatrudnione na umowach
krótkoterminowych, pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których zarobki nie przekraczają
120% minimalnego wynagrodzenia. W czasie 24 miesięcy (w okresie: 01.01.2021-30.12.2022)
planowany jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia przez zapewnienie wsparcia: szkolenia
przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, dotacji na rozpoczęcie działalności, finansowego
wsparcia pomostowego podstawowego oraz finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego.
W wyniku realizacji założonego celu projektu, w Zabrzu utworzone zostaną 34 miejsca pracy
w formie działalności gospodarczej, co przyczyni się aktywizacji gospodarczej miasta i spadku
bezrobocia.
7. Z uwagi na zapisy wniosku o dofinansowanie w ramach projektu wsparciem objętych zostanie 34
osób (w tym 19 kobiet i 15 mężczyzn) spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie w ramach
Poddziałania 7.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020, o których mowa w § 4 niniejszego Regulaminu. Beneficjent w ramach prowadzonej rekrutacji
uczestników do projektu powinien dążyć do uzyskania zakładanego podziału na kobiety i mężczyzn.
Niemniej jednak zastrzega się, że jeżeli w wyniku prowadzonego naboru oraz pomimo starań
podjętych przez Beneficjenta w przedmiotowym zakresie, niemożliwym będzie zebranie grupy
docelowej o odpowiedniej strukturze płci, dopuszcza się możliwość odstępstwa od podziału
uczestników ze względu na płeć wskazanego w niniejszym Regulaminie rekrutacji.
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§3
Ogólne założenia dotyczące poszczególnych form wsparcia dla Uczestników Projektu
1. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:
a) Wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej:
Usługi szkoleniowe będą oferowane w trzech kategoriach:
podstawowa – dla osób, które nie posiadają żadnej wiedzy z zakresu prowadzenia firmy
(szkolenia w wymiarze minimalnym 48 godzin z zakresu zakładania i prowadzenia firmy);
średniozaawansowana – dla osób, które posiadają wiedzę ogólną, teoretyczną
z zakresu prowadzenia firmy (szkolenia w wymiarze minimalnym 32 godzin z zakresu
zakładania i prowadzenia firmy);
zaawansowana – dla osób, które posiadają praktyczne doświadczenie w prowadzeniu firmy
i wiedzę z zakresu przedsiębiorczości:
prowadziły własną działalność gospodarczą i/lub,
były wspólnikami/udziałowcami w dowolnej spółce i/lub,
były osobami współpracującymi1 i posiadają wiedzę z zakresu prowadzenia firmy
(szkolenia w wymiarze minimalnym 16 godzin z zakresu specjalistycznego prowadzenia firmy).
b) Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości: max. do kwoty 23 050,00 zł (słownie:
dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100) / na jedną osobę, dla 34 UP,
c) Wsparcie pomostowe podstawowe: w wysokości do 2 800,00 zł2 (słownie: dwa tysiące
osiemset złotych 00/100) / na jedną osobę/ na miesiąc przez okres pierwszych 6 miesięcy
liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej – dla 34 UP,
d) Wsparcie pomostowe przedłużone: w wysokości do 2 800,00 zł3 (słownie: dwa tysiące
osiemset złotych 00/100) /na jedną osobę/na miesiąc przez okres kolejnych 6 miesięcy
liczonych od dnia zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego, jednak
nie dłużej niż 12 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej – dla 34 UP,
e) Inne formy wsparcia przewidziane w projekcie: nie dotyczy.
2. Beneficjent zapewnia Uczestnikom Projektu:
a) zwrot kosztów dojazdu,
b) zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną,
c) poczęstunek na szkoleniach.
Szczegółowe zasady uzyskania wsparcia zostaną określone w Regulaminie zwrotu kosztów dojazdu,
Regulaminie zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą.
3. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz finansowego
wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego) jest wniesienie przez Uczestnika Projektu
zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia w przypadku niedotrzymania warunków umowy
dotyczącej jego przyznania. Formami zabezpieczenia zwrotu przez Uczestnika otrzymanych środków
mogą być w szczególności:
poręczenie,
1

Definicja osoby współpracującej zgodna z art.8 ust.11 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r.
poz.266).
2
Wypłacane w kwocie netto, nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego rozumianym jako dzień podpisania umowy o przyznaniu
wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacji).
3
Wypłacane w kwocie netto, nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego rozumianym jako dzień podpisania umowy o przyznaniu
wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacji).
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weksel własny,
weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
gwarancja bankowa,
zastaw na prawach lub rzeczach,
blokada rachunku bankowego,
akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
Szczegółowe informacje nt. warunków ustanowienia zabezpieczenia zostaną określone
w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
4. Każdy Uczestnik Projektu jest zobowiązany do uczestnictwa we wsparciu szkoleniowym
(adekwatnym do indywidualnych potrzeb zdiagnozowanych podczas rozmowy z doradcą
zawodowym na etapie rekrutacji). Udział we wsparciu szkoleniowym (określonym w ust.1 pkt a) jest
warunkiem starania się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotację) oraz wsparcie
pomostowe. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uczestnictwa w co najmniej 80% godzin
przewidzianych na realizację szkoleń w danej kategorii zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Potwierdzeniem udziału w przedmiotowym wsparciu są formularze wykonania usługi szkoleniowej
5. Realizacja wsparcia szkoleniowego w ramach projektu odbywa się na podstawie
Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowego, zawartej między Uczestnikiem Projektu
a Projektodawcą oraz wskazanego na etapie rekrutacji zakresu tematycznego szkoleń związanych
z zakładaniem i/lub prowadzeniem działalności gospodarczej.
6. Szczegółowe informacje dotyczące procesu udzielania wsparcia szkoleniowego, wsparcia
finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego będą zawarte
w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, który zostanie
zamieszczony na stronie internetowej projektu, nie później niż do momentu zakończenia rekrutacji
do projektu.

§4
Podstawowe kryteria uczestnictwa w projekcie
1. Uczestnikami projektu będzie 34 osoby (w tym 19 kobiet i 15 mężczyzn) zamieszkałych
(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w Zabrzu, które spełniają łącznie następujące kryteria:
1) są w wieku powyżej 30 lat (liczone od dnia 30 urodzin),
2) zamierzają założyć działalność gospodarczą na terenie miasta Zabrze,
3) nie pracują4 tj. są osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo/nieaktywnymi zawodowo,
znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, należącymi co najmniej do jednej
z następujących grup:
A:
a) osoby w wieku 50+,
b) kobiety,
c) osoby z niepełnosprawnościami,
d) osoby długotrwale bezrobotne,
e) osoby o niskich kwalifikacjach.
Grupa osób wymieniona ww. punktach od lit. a) do e) stanowić będzie min. 60% UP.
Spełnienie przynajmniej jednego z kryteriów wymienionych w ww. punktach od lit. a) do e) będzie
premiowane dodatkowo 7 punktami.
B:
Pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach RPO WSL 2014-2020, tj.:
a) reemigranci – w tym repatrianci,
b) imigranci ( w tym osoby polskiego pochodzenia),
4

Nie dotyczy osób z grupy B lit. c) i e)
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c) osoby ubogie pracujące (zgodnie z wytycznymi EFS rynku pracy),
d) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
e) osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów
cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 120 %
minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień
przystąpienia do projektu).
Spełnienie przynajmniej jednego z kryteriów wymienionych w ww. punktach od lit. a) do e) będzie
premiowane dodatkowo 5 punktami.
Wyłączeniu podlegają osoby odbywające karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych
dozorem elektronicznym.
2. Kwalifikowalność osób zgłaszających chęć udziału w projekcie weryfikowana jest przez Beneficjenta
na
etapie
rekrutacji
do
projektu
na
podstawie
informacji
zawartych
w wypełnionym przez Kandydata/tkę Formularzu rekrutacyjnym i złożonych przez niego
oświadczeń/zaświadczeń i pozostałych wymaganych dokumentów, opisanych w § 5 niniejszego
Regulaminu. Kryterium kwalifikowalności weryfikowane jest ponadto również w dniu przystąpienia
uczestnika do projektu tj. w dniu uczestnictwa w pierwszej formie wsparcia w ramach projektu (tj.
planowany termin marzec 2021 r.).
W uzasadnionych przypadkach można pozytywnie ocenić Formularz rekrutacyjny osoby, która
spełni warunki kwalifikowalności do udziału w projekcie na dzień przystąpienia do projektu, zgodnie
z definicją dnia przystąpienia do projektu zawartą w niniejszym Regulaminie. W związku
z powyższym na etapie rekrutacji kryterium może być spełnione warunkowo.
3. Z uwagi na specyfikę projektu osoba będąca uczestnikiem niniejszego projektu nie może równolegle
korzystać z innego wsparcia ze środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy,
PFRON, oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, na działania związane z podjęciem oraz
prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku stwierdzenia, iż Uczestnik/czka projektu
otrzymał dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z innych źródeł brak jest
możliwości udzielenia jemu/jej wsparcia w formie dotacji w ramach przedmiotowego projektu.
W zaistniałej sytuacji następuje skreślenie z listy uczestników projektu. Beneficjent ma wówczas
prawo
do
roszczeń
regresowych
w
stosunku
do
takiego
Uczestnika/czki
w odniesieniu do kosztów, które poniósł na jego/jej udział w projekcie. Tym samym nie
rekomenduje się, aby osoba przystępowała do udziału w więcej niż jednym projekcie zakładającym
przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
4. Zgodnie z Regulaminem konkursu w Projekcie nie mogą uczestniczyć:
osoby, które nie kwalifikują się do grupy wskazanej jako możliwa do objęcia wsparciem tzn. nie
spełniają kryteriów, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu;
posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły
działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu5;
osoby, które zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub o Krajowym Rejestrze
Sądowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
osoby, które zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać
ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2020 r. poz.174) (KRUS);
osoby, które zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca
2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 121);
5

Za dzień przystąpienia do projektu uważa się dzień podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
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osoby, które nie zapoznały się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu i nie
zaakceptowały jego warunków;
osoby, które równolegle korzystają z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków
Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków
oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych
samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej;
osoby zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat,
u Beneficjenta, partnera lub wykonawcy (o ile jest on już znany) w ramach projektu, a także
osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem/partnerem/wykonawcą lub pracownikiem
Beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącymi w procesie rekrutacji i oceny
biznesplanów:
związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub
bocznej do II stopnia) lub
związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
Wyłączenie dotyczy również wszystkich osób upoważnionych do składania wiążących
oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta, partnera lub wykonawcy.
osoby karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444) oraz nie korzystające z pełni
praw publicznych i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych;
osoby, które posiadają na dzień przystąpienia do projektu zaległości w regulowaniu
zobowiązań cywilnoprawnych;
osoby karane, posiadające zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869);
osoby, które otrzymały pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowalnych,
o które będą się ubiegać w ramach Projektu;
osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji
monitoringu i ewaluacji projektu;
osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem
elektronicznym.
Nie jest również dopuszczalny udział uczestnika projektu w podmiocie istniejącym przed
rozpoczęciem projektu lub zawiązanie przez uczestnika projektu jednej z ww. spółek
z osobą niebędącą uczestnikiem projektu, również w ciągu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia
działalności gospodarczej przez uczestnika projektu.
5. Osoby uczestniczące w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów zobowiązane są do złożenia
oświadczenia, iż nie łączy lub nie łączył ich:
związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do
II stopnia) lub
związek z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli z żadnym z kandydatów/kandydatek
do udziału w projekcie.
Wyłączenie dotyczy również Beneficjenta/partnera i wykonawcy (uczestniczącego
w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów) oraz wszystkich osób upoważnionych do składania
wiążących oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta/partnera lub wykonawcy.
6. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów
operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz.U.
z 2015 r. poz. 1073) nie jest dopuszczalne udzielenie wsparcia osobom6:
planującym
rozpoczęcie
działalności
gospodarczej
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;
6

W oparciu o zapisy art. 1 ust. 1 Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
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planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji podstawowej
produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską;
planującym
rozpoczęcie
działalności
gospodarczej
w
zakresie
przetwarzania
i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli:
wartość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych
od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze
objęte pomocą,
udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców;
planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z wywozem do państw trzecich
lub państw członkowskich tzn. wsparcia bezpośrednio związanego z ilością wywożonych
produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi
związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;
planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej uwarunkowanej pierwszeństwem użycia
towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi;
planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów
na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu;
na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej,
uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.
Szczegółowy opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie
z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. znajduje się załączniku nr 6
do niniejszego Regulaminu.
§5
Dokumenty rekrutacyjne
1. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne:
w Biurze Projektu:
Urząd Miejski w Zabrzu, Wydział Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości,
ul. Powstańców Śląskich 3;
na stronie internetowej:
https://miastozabrze.pl/dla-biznesu/projekt-pakiet-na-start-2/
2. Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń
potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza
rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń, itp. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć
przed przystąpieniem do udziału w pierwszej formie wsparcia.
3. Kandydat/tka zainteresowany/a udziałem w projekcie ma obowiązek dostarczyć Beneficjentowi
w wyznaczonym terminie prawidłowo wypełniony jeden komplet dokumentacji rekrutacyjnej
(w wersji papierowej lub elektronicznej).
4. Przez dokumenty rekrutacyjne należy rozumieć:
Formularz rekrutacyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
w którym Kandydaci/tki opiszą m.in. pomysł na firmę i jej profil, swoją wiedzę i doświadczenie
(formalne i nieformalne) w zakresie planowanej do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz
złożą obligatoryjne oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej
projektu.
5. Beneficjent
w
momencie
osobistego
składania
formularza
rekrutacyjnego
lub
w przypadku wysłania dokumentów rekrutacyjnych pocztą/kurierem przed rozmową kwalifikacyjną
powinien zweryfikować prawidłowość danych wskazanych przez kandydata/tkę w przedmiotowym
formularzu (w szczególności miejsce zamieszkania oraz wiek) poprzez wgląd do dowodu osobistego
lub równoważnego dokumentu w przypadku braku takich danych w dowodzie osobistym.
11

Informacja o potwierdzeniu tożsamości kandydata/tki powinna zostać odnotowana w dokumentacji
rekrutacyjnej oraz potwierdzona podpisem osoby dokonującej weryfikacji.
6. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w projekcie na dzień rozpoczęcia
udziału w nim są m.in.:
a. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy zaświadczenie poświadczające rejestrację wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy
(wystawione w terminie maksymalnie 10 dni roboczych przed dniem jego złożenia);
b. W przypadku osób z niepełnosprawnościami uwierzytelniona przez kandydata/tkę kserokopia
dokumentu potwierdzającego status osoby z niepełnosprawnościami:
w przypadku osób niepełnosprawnych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz.U. z 2020 r. poz.685) będzie to:
orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech
stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 wspomnianej ustawy lub
orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie
odrębnych przepisów, lub
orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,
lub
w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685):
orzeczenie o niepełnosprawności, lub
inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia, taki jak
orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia o stanie zdrowia.
c. W przypadku osób pracujących:
Zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie w przypadku braku możliwości
otrzymania zaświadczenia do pracodawcy;
Oświadczenie o poziomie wynagrodzenia.
d. W przypadku osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach
umów cywilno-prawnych:
Umowa krótkoterminowa lub umowa cywilnoprawna;
Oświadczenie o poziomie wynagrodzenia.
e. W przypadku imigrantów przebywających w Polsce7:
Obywatel UE/EOG/Szwajcarii:
Dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (np. paszport, dowód
tożsamości) oraz
Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej.
Obywatele państw trzecich:
Dokument podróży (paszport) oraz
Ważny dokument potwierdzający legalność pobytu na terytorium RP:
Karta pobytu lub
Wiza krajowa lub
Tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca lub
Odcisk stempla w paszporcie potwierdzającego złożenie
wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt oraz
Oświadczenie o zamiarze wykonywania pracy na
terytorium
RP
lub
dokumenty
potwierdzające
wykonywanie pracy na terytorium RP (np. umowa o pracę,
zgłoszenia do ZUS itp.).
f. W przypadku imigrantów nieprzebywających w Polsce:
Obywatel UE/EOG/Szwajcarii:

7

Obywatele państw trzecich przebywający w Polsce w ramach ruchu bezwizowego oraz na podstawie wiz Schengen nie mają możliwości
skorzystania ze wsparcia.
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Dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (np. paszport, dowód
tożsamości) oraz
Dokumenty potwierdzające zamiar wykonywania pracy w Polsce (np. umowa o
pracę, oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy)
oraz
Zobowiązanie do podjęcia pracy w Polsce w okresie 3 miesięcy od zakończenia
udziału we wsparciu pod rygorem zwrotu kosztów udzielonego wsparcia.
Obywatele państw trzecich:
Dokument podróży (paszport) oraz
Dokumenty potwierdzające zamiar przybycia do Polski oraz wykonywania pracy
w Polsce
(np. wiza w celu wykonywania pracy, umowa o pracę, oświadczenie
pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy itp.) oraz
Zobowiązanie do podjęcia pracy w Polsce w okresie 3 miesięcy od zakończenia
udziału we wsparciu pod rygorem zwrotu kosztów udzielonego wsparcia.
g. W przypadku reemigrantów przebywających w Polsce:
Dokument potwierdzający tożsamość i polskie obywatelstwo (np. dowód
osobisty lub paszport) oraz
Dokumenty potwierdzające fakt przebywania za granicą Polski przez
nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy oraz przebywania na terenie Polski
nie
dłużej
niż
6
miesięcy
(np.
dokumenty
potwierdzające
wymeldowanie/zameldowanie, umowy najmu mieszkań, rachunki opłat za
media, umowy o pracę, zgłoszenia do systemów zabezpieczenia społecznego
itp.).
h. W przypadku reemigrantów nieprzebywających w Polsce:
Dokument potwierdzający tożsamość i polskie obywatelstwo (dowód osobisty
lub paszport) oraz
Dokumenty potwierdzające fakt przebywania za granicą Polski przez
nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy (m.in. dokumenty potwierdzające
wymeldowanie/zameldowanie, umowy najmu mieszkań, rachunki opłat
za media, umowy o pracę, zgłoszenia do systemów zabezpieczenia społecznego
itp.).
i. W przypadku repatriantów przebywających w Polsce:
Dokument podróży (paszport) wraz z wizą krajową w celu repatriacji i stemplem
potwierdzającym datę wjazdu do Polski..
j. W przypadku reemigrantów nieprzebywających w Polsce:
Dokument podróży (paszport) oraz
Wiza krajowa w celu repatriacji.
k. W przypadku osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin:
Oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia lub innej działalności
pozarolniczej, objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(ZUS) (Dz.U. z 2020 r. poz. 266);
Zaświadczenie o podleganiu
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu
na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym
rolników (KRUS) (Dz.U. z 2020. poz. 174 ),
l. W przypadku osób biernych/nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych/długotrwale bezrobotnych
niezarejestrowanych w PUP:
informacja z ZUS o przebiegu ubezpieczeń społecznych (zaświadczenie z ZUS
o zgłoszeniu do obowiązkowych ubezpieczeń, które potwierdzi brak
odprowadzanych składek za okres 12 miesięcy przed złożeniem zaświadczenia
w Biurze Projektu
m. W przypadku osób ubogich pracujących:
zaświadczenie o zatrudnieniu i oświadczenie o zarobkach,
n. W przypadku osób pracujących na umowach krótkoterminowych, umowach zlecenia:
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uwierzytelniona przez kandydata/kę kserokopia ww. umowy i oświadczenie
o poziomie wynagrodzenia.
7. Status kwalifikowalności kandydata winien zostać potwierdzony ponownie przez Kandydata/tkę na
dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie, tj. w dniu rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia.
Niepotwierdzenie kwalifikowalności Kandydata/tki powoduje odrzucenie z uczestnictwa
w projekcie.
8. W przypadku wątpliwości co do przedłożonych w ramach Formularza rekrutacyjnego oświadczeń,
Beneficjent ma prawo na każdym etapie rekrutacji zażądać przedłożenia dokumentów
potwierdzających ich zgodność ze stanem faktycznym (np. zaświadczeń, aktów, decyzji itp.).
§6
Etapy rekrutacji do projektu
Rekrutacja w ramach Projektu będzie prowadzona w 4 etapach:
•
•
•
•

ETAP 1: nabór dokumentów rekrutacyjnych,
ETAP 2: ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych,
ETAP 3: ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych,
ETAP 4: rozmowa z Doradcą Zawodowym.
§7
Nabór dokumentów rekrutacyjnych

1. Nabór dokumentów rekrutacyjnych do Projektu zaplanowano na miesiąc luty/marzec 2021 r.
2. Dokładne terminy rozpoczęcia i zakończenia naboru dokumentów rekrutacyjnych do projektu wraz
z Regulaminem rekrutacji i wzorami wszystkich wymaganych załączników zostaną ogłoszone na
stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu, na co najmniej 5 dni roboczych przed
rozpoczęciem naboru dokumentów osób ubiegających się o udział w projekcie.
3. Nabór uczestników do projektu będzie trwał minimum 14 dni roboczych.
4. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń
lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie
prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów.
5. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie składają dokumenty rekrutacyjne zgodnie
z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez Kandydata/tkę wskazaną w § 1
niniejszego Regulaminu.
Osobiście dokumenty można składać w:
Biurze Projektu: Urząd Miejski w Zabrzu, Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości,
ul. Powstańców Śląskich 3, tel. (32) 273-97-75, (32) 273-97-76
- e-mail: sekretariat_zcrp@um.zabrze.pl lub zcrp@um.zabrze.pl8

- ePUAP, adres skrytki: /2478/skrytka
- SEKAP
Godziny otwarcia biura projektu:
poniedziałek 7.30-18.00
wtorek
7.30-15.30
środa
7.30-18.00
czwartek
7.30-15.30
piątek
7.30-15.30.
8

w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym; weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu – datę wpływu na adres Biura Projektu (obowiązujący adres mailowy: sekretariat_zcrp@um.zabrze.pl lub
zcrp@um.zabrze.pl ).
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6. Nie można przesyłać dokumentów rekrutacyjnych faksem lub skanem. Elektronicznie można
przesyłać wyłącznie w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku
Beneficjenta będącego podmiotem publicznym, dopuszcza się możliwość przyjmowania
dokumentów rekrutacyjnych z wykorzystaniem platform ePUAP/SEKAP.
7. Dopuszcza się przyjęcie dokumentów od Kandydata/tki, który/a pojawił/a się w Biurze Projektu
w godzinach jego urzędowania, jednak z przyczyn od niego niezależnych efektywne złożenie
dokumentów nastąpiło już po czasie urzędowania Biura Projektu.
8. Dokumenty rekrutacyjne dostarczone powinny być w zamkniętej kopercie opisanej według
poniższego wzoru:
Imię i Nazwisko
Kandydata/tki
Adres
Zgłoszenie do projektu
„Pakiet na start- 2” – NIE OTWIERAĆ
Urząd Miejski w Zabrzu
Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Powstańców Śląskich 3
41-800 Zabrze

9. Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie
(wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych
polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”.
10. Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte, parafowane na każdej stronie
oraz podpisane w wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz
z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu
elektronicznego, bez parafowania każdej strony). Kserokopie dokumentów powinny zostać
potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, opatrzone datą oraz czytelnym podpisem
Kandydata/tki.
11. Dopuszczalne jest przedłożenie w ramach trwania naboru do projektu tylko jednego Formularza
rekrutacyjnego przez Kandydata/tkę. W przypadku, gdy Kandydat/tka złoży więcej niż jeden
Formularz rekrutacyjny, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest
wycofanie złożonego Formularza rekrutacyjnego i złożenie nowego w terminie trwania naboru.
12. Każdy Kandydat/tka, który przedłoży dokumenty rekrutacyjne, otrzyma Indywidualny Numer
Identyfikacyjny. Wszelkie informacje na temat procesu rekrutacji publikowane na stronie
internetowej
projektu
będą
identyfikowane
z
Kandydatem/-ką
wyłącznie
z wykorzystaniem wspomnianego numeru.
13. Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną przed i po wyznaczonym terminie naboru nie będą
rozpatrywane.
14. Przyjęte dokumenty rekrutacyjne są kierowane do oceny formalnej i merytorycznej, prowadzonej
przez Komisję Rekrutacyjną.
15. Osoby dokonujące oceny dokumentów rekrutacyjnych zobowiązane są do wykonywania swoich
zadań z zachowaniem zasad bezstronności, rzetelności oraz poufności.
16. Dokumenty złożone przez Kandydata/tkę do projektu w trakcie procedury rekrutacyjnej pozostają
własnością Beneficjenta i nie podlegają zwrotowi. Dokumenty stanowią dokumentację Projektu
i przechowywane będą przez Beneficjenta zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.
Dostęp do w/w dokumentów będzie ograniczony tylko do uprawnionego personelu zarządzającego
Projektem, członków Komisji Rekrutacyjnej oraz organów uprawnionych do dokonywania kontroli.
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§8
Ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych
1. Oceny formalnej złożonych dokumentów rekrutacyjnych dokonuje jeden wybrany członek Komisji
Rekrutacyjnej przy pomocy Karty oceny formalnej (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
2. Ocena formalna obejmuje sprawdzenie złożonych dokumentów rekrutacyjnych, tj.:
czy dokumenty zostały złożone w określonym terminie;
czy dokumenty są zgodne z wymaganymi wzorami;
czy dokumenty są kompletne;
czy dokumenty nie zawierają pustych pól;
czy dokumenty zostały podpisane i parafowane zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu;
czy Kandydat/tka spełnia kryteria uczestnictwa w projekcie, o których mowa w § 4
niniejszego Regulaminu.
3. Za błąd formalny, kwalifikujący się do korekty, uznaje się m.in.:
nie wypełnienie wszystkich wymaganych pól, z zastrzeżeniem zapisów pkt 6,
brak podpisów w wyznaczonych miejscach przez uprawnioną osobę,
brak odpowiedzi na którekolwiek z oświadczeń zawartych w Formularzu rekrutacyjnym,
niezgodność Formularza z wymaganym wzorem np. usunięcie/zmiana logotypów bądź zapisów
ze wzoru Formularza rekrutacyjnego;
oczywistą omyłkę pisarską.
4. Korekcie formalnej nie podlegają złożone oświadczenia, wyjątek stanowi korekta, która nie ma
wpływu na treść merytoryczną oświadczenia (np. brak podpisu) oraz oczywiste błędy pisarskie.
5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych Beneficjent wezwie zgodnie z definicją skutecznego
doręczenia informacji Kandydata/tkę do jednorazowego uzupełnienia braków.
6. Korekty błędów formalnych należy dokonać w ciągu 3-trzech dni roboczych od daty otrzymania
wezwania. W celu przyspieszenia procedury korekty błędów formalnych, Beneficjent rekomenduje
wizytę osobistą Kandydata/tki w Biurze Projektu.
Kandydat/tka zobowiązany jest do naniesienia poprawek/uzupełnienia złożonych dokumentów,
a nie ponownego złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Kandydat/tka na etapie korekty
błędów formalnych nie może dokonywać uzupełnień Formularza rekrutacyjnego w części dotyczącej
opisu planowanej działalności gospodarczej.
7. Po dokonaniu poprawek/uzupełnień Formularz rekrutacyjny jest przekazywany do ponownej oceny
formalnej, która odbywa się w terminie 5- pięciu dni roboczych od dnia dokonania wspomnianych
czynności przez Kandydat/tkę.
8. W przypadku niedokonania bądź błędnego dokonania poprawek/uzupełnień w terminie wskazanym
w pkt 6 zgłoszenie zostaje odrzucone z przyczyn formalnych, co wyklucza Kandydata/tkę z dalszego
procesu rekrutacji.
9. Osoba, której zgłoszenie zostanie odrzucone po kolejnej ocenie z przyczyn formalnych,
nie będzie miała możliwości ponownego uzupełnienia braków formalnych w Formularzu
rekrutacyjnym. Ponowna ocena formalna jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
10. Formularz rekrutacyjny, który przejdzie pozytywnie ocenę formalną będzie podlegał ocenie
merytorycznej.
§9
Ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych
1. Formularz rekrutacyjny podlega ocenie wybranego członka Komisji Rekrutacyjnej – zgodnie
z zakresem przewidzianym w Karcie oceny formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu).
2. Ocena merytoryczna Formularza rekrutacyjnego dokonywana jest pod kątem następujących
kryteriów:
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I. OPIS POMYSŁU - max. 35 pkt.
a) Opis planowanego przedsięwzięcia (na czym będzie polegać, szczegółowy opis sektora/branży w jakiej
będzie prowadzona działalność, podanie kodu PKD- Polska Klasyfikacja Działalności, podanie planowanej
lokalizacji siedziby firmy, opis uzasadniający celowość przedsięwzięcia, opis motywacji osobistych
do rozpoczęcia działalności, opis lokalnego zapotrzebowania na proponowane usługi/produkty, wskazanie
zagrożeń i ewentualnych form przeciwdziałania) - max. – 10 pkt.
Kryteria oceny:
10 pkt - opis przejrzysty, wyczerpujące odniesienie się do wszystkich zagadnień,
zrozumiałość założeń, szczegółowe uzasadnienie celowości działalności gospodarczej,
7-9 pkt - opis mniej dokładny, w większości zrozumiały, odniesienie się do znacznej
większości zagadnień,
4-6 pkt – opis połowiczny, częściowo niejasne założenia, odniesienie się do części
zagadnień,
1-3 pkt - opis pobieżny, krótki, uzasadnienie niejasne, niezrozumiałe, powierzchowne
odniesienie się do zagadnień,
0 pkt - brak opisu i uzasadnienia.
b) Charakterystyka produktu/usługi - max. 5 pkt.
Kryteria oceny:
5 pkt - opis przejrzysty, szczegółowy, wyczerpujące odniesienie się do wszystkich zagadnień
4 pkt - opis dokładny, zrozumiały, odniesienie się do znacznej większości zagadnień,
3 pkt - opis częściowy, krótki aczkolwiek zrozumiały, odniesienie się do części zagadnień,
2 pkt - opis pobieżny, fragmentaryczny, mało czytelny, powierzchowne odniesienie się do
zagadnień,
1 pkt - opis niezrozumiały, nieprzejrzysty, znikome odniesienie się do zagadnień,
0 pkt - brak opisu.
c) Opis potencjalnych klientów, do kogo kierowany jest produkt/usługa, opis zapotrzebowania na
proponowane produkty/usługi (m.in. realność prognozowanego poziomu sprzedaży, prognozowana liczba
klientów) - max. 5 pkt.
Kryteria oceny:
5 pkt - opis przejrzysty, szczegółowy, wyczerpujące odniesienie się do wszystkich
zagadnień,
4 pkt - opis dokładny, zrozumiały, odniesienie się do znacznej większości zagadnień,
3 pkt - opis częściowy, krótki aczkolwiek zrozumiały, odniesienie się do części zagadnień,
2 pkt - opis pobieżny, fragmentaryczny, mało czytelny, powierzchowne odniesienie się do
zagadnień,
1 pkt - opis niezrozumiały, nieprzejrzysty, znikome odniesienie się do zagadnień,
0 pkt - brak opisu.
d) Opis konkurencji i świadczonych przez nią usług wraz z opisem czym będzie się wyróżniać produkt/
usługa na tle konkurencji oraz wskazać sposób rywalizacji z konkurencją – max. 5 pkt.
Kryteria oceny:
5 pkt - opis przejrzysty, szczegółowy, wyczerpujące odniesienie się do wszystkich
zagadnień,
4 pkt - opis dokładny, zrozumiały, odniesienie się do znacznej większości zagadnień,
3 pkt - opis częściowy, krótki aczkolwiek zrozumiały, odniesienie się do części zagadnień,
2 pkt - opis pobieżny, fragmentaryczny, mało czytelny, powierzchowne odniesienie się do
zagadnień,
1 pkt - opis niezrozumiały, nieprzejrzysty, znikome odniesienie się do zagadnień,
0 pkt - brak opisu.
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e) Opis podjętych działań w celu uruchomienia działalności gospodarczej (np. rozeznanie rynku,
zapewnienie dostawców, odbiorców) – max. 5 pkt.
Kryteria oceny:
5 pkt - opis przejrzysty, szczegółowy, wyczerpujące odniesienie się do wszystkich
zagadnień,
4 pkt - opis dokładny, zrozumiały, odniesienie się do znacznej większości zagadnień,
3 pkt - opis częściowy, krótki aczkolwiek zrozumiały, odniesienie się do części zagadnień,
2 pkt - opis pobieżny, fragmentaryczny , mało czytelny, powierzchowne odniesienie się
do zagadnień,
1 pkt - opis niezrozumiały, nieprzejrzysty, znikome odniesienie się do zagadnień,
0 pkt - brak opisu.
f) Określenie szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron planowanej działalności gospodarczej – max. 5
pkt.
Kryteria oceny:
5 pkt - opis przejrzysty, szczegółowy, wyczerpujące odniesienie się do wszystkich
zagadnień,
4 pkt - opis dokładny, zrozumiały, odniesienie się do znacznej większości zagadnień,
3 pkt - opis częściowy, krótki aczkolwiek zrozumiały, odniesienie się do części zagadnień,
2 pkt - opis pobieżny, fragmentaryczny , mało czytelny, powierzchowne odniesienie się do
zagadnień,
1 pkt - opis niezrozumiały, nieprzejrzysty, znikome odniesienie się do zagadnień,
0 pkt - brak opisu.
II.

PLANOWANE NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ - max. 15 pkt.

a) Nakłady finansowe niezbędne do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej:
umiejętność oszacowania nakładów finansowych niezbędnych do prowadzenia planowanej działalności
gospodarczej, ocena zasadności i racjonalności wydatków w odniesieniu do planowanego profilu
działalności gospodarczej, zgodność ze stawkami rynkowymi, spójność z opisem pomysłu - max.5 pkt.
Kryteria oceny:
5 pkt - wydatki niezbędne i racjonalne, zgodne z przyjętymi kryteriami,
3-4 pkt - wydatki w większości racjonalne i w większości zgodne z przyjętymi kryteriami,
2 pkt – część wydatków mało racjonalna, częściowo zgodna z przyjętymi kryteriami,
1 pkt - większość wydatków zbędnych i mało racjonalnych, znaczna niezgodność
z przyjętymi kryteriami,
0 pkt - całkowita niezgodność z ww. kryteriami.
b) Planowane koszty stałe, które będą ponoszone miesięcznie podczas prowadzenia działalności:
Umiejętność oszacowania kosztów działalności gospodarczej, zasadności i racjonalności kosztów w
odniesieniu do planowanego profilu działalności gospodarczej, zgodność ze stawkami rynkowymi – max. 5
pkt.
Kryteria oceny:
5 pkt - koszty niezbędne i racjonalne, zgodne z przyjętymi kryteriami,
3-4 pkt- koszty w większości racjonalne i w większości zgodne z przyjętymi kryteriami,
2 pkt– część kosztów mało racjonalna, częściowo zgodna z przyjętymi kryteriami,
1 pkt- większość kosztów zbędnych i mało racjonalnych, znaczna niezgodność
z przyjętymi kryteriami,
0 pkt – całkowita niezgodność z ww. kryteriami.
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c) Posiadane środki do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej bądź inne zasoby konieczne do
prowadzenia działalności albo odpowiednie uzasadnienie w razie braku konieczności ich posiadania.
Zaangażowanie własnych środków do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (np. niezbędny
sprzęt), bądź inne zasoby (np. lokal, wkład finansowy), konieczne do prowadzenia działalności – max. 5 pkt.
Kryteria oceny:
5 pkt – pełne posiadanie ww. niezbędnych środków
3-4 pkt- częściowe posiadanie środków, wyczerpujące uzasadnienie braku potrzeby posiadania
własnych środków,
1-2 pkt- małe zaangażowanie własnych środków, częściowe uzasadnienie braku potrzeby
posiadania środków,
0-pkt – brak zaangażowanych środków własnych, uzasadnienie nieadekwatne do planowanego
przedsięwzięcia.
III.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, KWALIFIKACJE I WYKSZTAŁCENIE – max. 15 pkt.

a) Doświadczenie zawodowe związane z profilem planowanej działalności gospodarczej
- max. 10 pkt.
Kryteria oceny:
9-10 pkt- identyczne doświadczenie zawodowe (praca w tej samej branży, w której planowane
jest rozpoczęcie działalności gospodarczej) wynoszące powyżej 3 lat, wraz z wyczerpującym
opisem: miejsce, stanowisko i okres pracy w ramach umów o pracę lub umów
cywilnoprawnych, staże, własna działalność gospodarcza,
7-8 pkt identyczne doświadczenie zawodowe (praca w tej samej branży, w której planowane
jest rozpoczęcie działalności gospodarczej) wynoszące powyżej 1 roku do 3 lat wraz
z wyczerpującym opisem,
5-6 pkt - identyczne doświadczenie zawodowe (praca w tej samej branży, w której planowane
jest rozpoczęcie działalności gospodarczej) wynoszące poniżej 1 roku wraz z opisem,
3-4 pkt- doświadczenie zapewniające ogólną zgodność (np. praca na stanowisku, które
wymagało pokrewnych kwalifikacji/wiedzy jak w branży, w której planowane jest rozpoczęcie
działalności) wraz z opisem,
1-2 pkt- doświadczenie zgodne w minimalnym zakresie (np. wykazanie w doświadczeniu
zawodowym kontaktów z branżą, w której planowana jest działalność gospodarcza) wraz
z opisem,
0 pkt- całkowity brak zgodności w posiadanym doświadczeniu zawodowym z profilem
planowanej działalności.
b) Wykształcenie i kwalifikacje w kontekście planowanego przedsięwzięcia – max. 5 pkt.
Kryteria oceny:
5 pkt - idealnie zgodne – posiadane wykształcenie, kwalifikacje, kompetencje w szczególności
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
3-4 pkt - zgodne lub częściowo zgodne posiadane wykształcenie, kwalifikacje, kompetencje
w szczególności w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
1-2 pkt - zapewnienie zgodności w minimalnym zakresie wykształcenia, kwalifikacji,
kompetencji w szczególności w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
0 pkt - brak zgodności.
3. W wyniku oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego, Kandydat/tka ubiegający/a się o udział
w projekcie może otrzymać maksymalnie 65 punktów.
4. Aby uzyskać weryfikację pozytywną Formularza rekrutacyjnego, Kandydat/tka powinien spełnić
wymóg otrzymania minimum 39 ogólnej możliwej do zdobycia liczby punktów w w/w kryteriach
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6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

9

oceny merytorycznej. Punkty dodatkowe przyznawane za spełnianie kryteriów premiujących9 nie
mogą być wliczane do minimum kwalifikującego kandydata do kolejnego etapu rekrutacji. Punkty
premiujące powinny być dodawane dopiero na etapie ustalania ostatecznej liczby punktów
uzyskanych w ramach rekrutacji przez danego kandydata.
Dokumenty Kandydatów ubiegających się o udział w projekcie, które nie spełnią w/w wymagań
uzyskują weryfikację negatywną.
Kandydaci/tki w terminie 10 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia oceny merytorycznej
zostaną pisemnie poinformowani o wynikach oceny merytorycznej zgodnie z definicją skutecznego
doręczenia Kandydatowi/tce informacji. Informacja ta będzie zawierała uzyskany wynik punktowy
wraz z uzasadnieniem oraz Kartę oceny formularza rekrutacyjnego (z zachowaniem ochrony danych
osobowych osób oceniających).
Kandydat/tka ubiegający się o udział w projekcie który otrzymał weryfikację negatywną bądź uznał,
że otrzymał niewystarczającą liczbę punktów, ma prawo wniesienia odwołania od oceny
merytorycznej.
Odwołanie w formie pisemnej składa się wraz z uzasadnieniem, w terminie do 3-trzech dni
roboczych od dnia skutecznego doręczenia Kandydatowi/tce informacji o wynikach oceny
merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego. Odwołanie powinno być złożone, zgodnie
z definicją dnia skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez Kandydata/tkę.
Zarzuty Kandydata/tki muszą odnosić się do konkretnych uwag Komisji Rekrutacyjnej. Odwołanie
powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie powodu wniesienia odwołania od oceny
merytorycznej. Wszystkie dodatkowe informacje, których nie zawarto w złożonym uprzednio
Formularzu Rekrutacyjnym, nie będą brane pod uwagę przy ponownej ocenie kandydatury.
Odwołanie może dotyczyć w szczególności błędnej interpretacji lub przeoczenia przez Komisję
Rekrutacyjną informacji, które Kandydat/tka umieścił w Formularzu Rekrutacyjnym, a mogą one
wpłynąć na ocenę merytoryczną Formularza.
W przypadku wniesienia odwołania po terminie bądź niezachowania formy pisemnej, odwołanie
Kandydata/tki pozostaje bez rozpatrzenia.
Ponowna ocena merytoryczna Formularza rekrutacyjnego dokonywana jest przez wybranego
członka Komisji Rekrutacyjnej, który nie uczestniczył w jego pierwszej ocenie.
W toku powtórnej oceny ocenie podlegają te części Formularza rekrutacyjnego, które były
przedmiotem odwołania. Wówczas ostateczną i wiążącą ocenę stanowi suma punktów
z tych części oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego, które nie podlegały odwołaniu
przyznanych w ocenie pierwotnej oraz punkty przyznane podczas drugiej oceny w tych częściach
oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego, których dotyczyło odwołanie.
Jeśli z treści wniosku nie wynika jednoznacznie, jaka część oceny została zakwestionowana,
Formularz Rekrutacyjny podlega powtórnej ocenie w całości.
Powtórna ocena nie może skutkować obniżeniem pierwotnej liczby punktów.
W przypadku uzyskania wyniku gorszego przy ocenie powtórnej, ostatecznym wynikiem będzie ilość
punktów przyznana podczas pierwszej oceny.
Ponowna ocena Formularza rekrutacyjnego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Po zakończeniu procedury odwoławczej Komisja Rekrutacyjna przygotuje listę Kandydatów
z informacją o uzyskanym wyniku (pozytywny/negatywny). Lista zostanie zamieszczona na stronie
internetowej projektu oraz będzie dostępna na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu.
Beneficjent poinformuje Kandydatów/tki o uzyskanym wyniku punktowym wraz z uzasadnieniem,
przekazując Karty oceny formularza rekrutacyjnego z zachowaniem zasad określonych w przepisach
krajowych, w zakresie ochrony danych osobowych.
Wszystkie osoby, tj. maksymalnie 70 Kandydatów/ek na UP zostanie zakwalifikowanych do
pierwszego etapu rozmowy z Doradcą zawodowym, do drugiego etapu rozmowy z Doradcą

Są to punkty przyznane za przynależność do grup osób wymienionych w § 4 w ust. 1 pkt. 3 lit. A od a) do e): +7 punktów oraz w § 4 w ust. 1 pkt. 3

lit. B od a) do e): +5 punktów.
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zawodowym zakwalifikowanych zostanie 34 Uczestników/Uczestniczek Projektu (w tym 19 kobiet
i 15 mężczyzn), z największą liczbą punktów, które uzyskały minimum 39 punktów z oceny
merytorycznej Formularza rekrutacyjnego (czyli ocenę pozytywną), zostaną zaproszone do rozmów
rekrutacyjnych z doradcą zawodowym.

§ 10
Rozmowa z Doradcą Zawodowym
1. O terminie i miejscu rozmowy z doradcą zawodowym Kandydat/ka zostanie poinformowany/a
zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji. Terminy rozmów z Doradcą zawodowym
zostaną ustalone z Kandydatami, z uwzględnieniem harmonogramu prac Komisji Rekrutacyjnej.
2. Rozmowa z doradcą zawodowym ma na celu weryfikację predyspozycji Kandydata/tki (w tym np.
osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności
gospodarczej oraz określenie, w której kategorii szkoleniowej Kandydat/tka weźmie udział.
3. Kandydaci/tki, którzy chcą otrzymać wsparcie szkoleniowe na poziomie średniozaawansowanym
lub zaawansowanym, są zobowiązani do dostarczenia na rozmowę z doradcą zawodowym
odpowiednich dokumentów, potwierdzających przygotowanie do założenia oraz prowadzenia
własnej działalności gospodarczej – certyfikatów/zaświadczeń lub dokumentów potwierdzających
prowadzenie firmy, tj.:
Kopii zaświadczeń/certyfikatów o odbyciu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia własnej
działalności gospodarczej,
Kopii dokumentów z właściwego rejestru/instytucji potwierdzające prowadzenie własnej
działalności gospodarczej (dotyczy okresu powyżej 12 miesięcy przed przystąpieniem do
projektu), współudział/udział w spółce, współpracę i wiedzę z zakresu prowadzenia firmy.
4. Doradca Zawodowy może nie wyrazić zgody na udział w poziomach średniozaawansowanym
i zaawansowanym wsparcia szkoleniowego Kandydata/tki, jeżeli na podstawie przedstawionych
przez Kandydata/tkę kopii zaświadczeń/certyfikatów oraz przeprowadzonej rozmowy stwierdzi, że
odbyte przez Kandydata/tkę szkolenia będą odbiegały swym zakresem merytorycznym
i programowym od wsparcia przewidzianego w ramach Projektu.
5. Ocena rozmowy dokonywana jest przez doradcę zawodowego pod kątem następujących kryteriów:
a) motywacja– 0- 5 pkt (determinacja w dążeniu do zakładanego celu),
b) umiejętność planowania i myślenia analitycznego – 0- 4pkt (logiczne myślenie połączone
z kreatywnymi pomysłami),
c) przedsiębiorczość – 0- 3pkt (zgodność planowanej działalności z własnymi zainteresowaniami),
d) samodzielność– 0- 3 pkt (predyspozycje kandydata do prowadzenia własnej działalności
gospodarczej),
e) odpowiedzialność (sumienność) – 0- 3pkt (pożądane cechy przywódcze).
Kryteria oceny w trakcie rozmowy powinny być inne niż kryteria oceniane podczas oceny
merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych.
6. Fakt przeprowadzenia rozmowy i jej zakres musi zostać udokumentowany za pomocą
notatki/formularza sporządzonego i podpisanego zarówno przez doradcę zawodowego, jak
i kandydata/tkę na uczestnika projektu (wzór notatki stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
Regulaminu). Beneficjent informuje kandydata/tkę o wyniku punktowym z rozmowy z Doradcą
zawodowym zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji, zawartą w § 1 niniejszego
regulaminu.
7. Podczas rozmowy Doradca zawodowy wyznacza także zakres wsparcia szkoleniowego przyznanego
przed rozpoczęciem działalności gospodarczej wynikającego z doświadczenia i wiedzy
potencjalnego Kandydata/tki na uczestnika projektu, co dokumentuje w Formularzu diagnozy
potrzeb szkoleniowych (załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu).
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8. W wyniku oceny rozmowy, Kandydat/tka ubiegający/a się o udział w projekcie może otrzymać
maksymalnie 18 punktów. Aby uzyskać pozytywną ocenę z rozmowy z doradcą zawodowym,
kandydat musi uzyskać minimum 11 punktów.
9. Kandydat/tka ubiegający/a się o udział w projekcie nie ma prawa wniesienia odwołania od wyniku
rozmowy z doradcą zawodowym.

§ 11
Wyłonienie uczestników projektu
1. Ostatecznego wyboru uczestników projektu dokonuje się na podstawie sumy wyniku oceny
merytorycznej Formularza rekrutacyjnego, wyniku rozmowy z doradcą zawodowym oraz punktów
uzyskanych za spełnienie kryteriów dodatkowych przez kandydata/-ę.
2. Maksymalnie Kandydat/tka podczas wszystkich etapów rekrutacji może otrzymać 90 punktów10.
Osoby, które otrzymały wyższą liczbę punktów mają pierwszeństwo przed osobami, które otrzymały
niższą liczbę punktów.
3. Na podstawie otrzymanej liczby punktów zostaną utworzone listy rankingowe (osobna dla kobiet
i osobna dla mężczyzn) w kolejności od największej do najmniejszej liczby przyznanych punktów. Do
projektu zostanie zakwalifikowanych pierwszych 34 osób (19 kobiet i 15 mężczyzn) z najwyższą
liczbą punktów. Pozostali Kandydaci/tki zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Listy rankingowe
zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu z poszanowaniem postanowień przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych poprzez wykorzystanie Indywidualnych Numerów
Identyfikacyjnych nadanych przez Beneficjenta każdemu Kandydatowi/tce.
4. W przypadku uzyskania przez kilku Kandydatów do Projektu takiej samej liczby punktów,
o wyższej pozycji na liście rankingowej decyduje wyższa punktacja z rozmowy z Doradcą
zawodowym (wyższa waga przypisana będzie do kryterium motywacji).
5. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie są zobowiązane dostarczyć do Biura Projektu
w
terminie
wskazanym
przez
Beneficjenta
w
piśmie
informującym
o zakwalifikowaniu się do Projektu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia statusu
kwalifikującego Kandydata/tkę do udziału w projekcie (warunki wskazano w § 5 niniejszego
Regulaminu).
6. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu w pierwszy dzień wsparcia, zostaną podpisane
dokumenty projektowe dotyczące udziału w projekcie.
7. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest na podstawie złożonego w formie pisemnej
oświadczenia z uzasadnieniem.
8. W przypadku skreślenia, rezygnacji Uczestnika projektu przed rozpoczęciem wsparcia
szkoleniowego lub niepodjęcia uczestnictwa w ramach tego wsparcia, miejsce takiego Uczestnika
Projektu zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej, a w razie braku jej zgody (udzielonej w terminie
do 3-trzech dni roboczych), kolejna osoba z listy rezerwowej, zgodnie z parytetem płci.
O zakwalifikowaniu się do projektu Kandydat/tka zostanie poinformowany/a pisemnie.
9. W przypadku skreślenia, rezygnacji Uczestnika projektu w trakcie lub po zakończeniu wsparcia
szkoleniowego, miejsce takiego Uczestnika projektu zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej,
a w razie braku jej zgody (udzielonej w terminie do 3-trzech dni roboczych), kolejna osoba z listy
rezerwowej. O zakwalifikowaniu się do projektu Kandydat/tka zostanie poinformowany/a pisemnie.
Beneficjent zapewni takiej osobie wsparcie szkoleniowe przed uruchomieniem działalności
gospodarczej, zgodne z zakresem indywidualnych potrzeb tej osoby, określonym na etapie

10

W tym punkty przyznane za przynależność do grup osób wymienionych w § 4 ust.1 pkt. 3 lit. A od a) do e):+7 punktów oraz w § 4 ust.1 pkt. 3 lit.

B od a) do e): + 5 punktów.
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rekrutacji. Beneficjent zastrzega sobie, że na tym etapie przyjęcie do projektu kolejnej osoby z listy
rezerwowej będzie uzależnione od sytuacji finansowej oraz harmonogramu realizacji projektu.
10. W przypadku złożenia przez Kandydata/Uczestnika fałszywych dokumentów lub oświadczeń
mających wpływ na zakwalifikowanie do projektu następuje skreślenie z listy kandydatów/
uczestników. Beneficjent ma również prawo do roszczeń regresowych w stosunku do Kandydata/
Uczestnika w odniesieniu do kosztów, które poniósł na jego udział w rekrutacji/w projekcie.

§ 12
Postanowienia końcowe
1. Instytucja Pośrednicząca jest uprawniona do weryfikacji sposobu rekrutacji w kontekście
prawidłowości zastosowanych procedur. W przypadku stwierdzenia naruszenia procedur, wyniki
rekrutacji mogą zostać anulowane w całości lub w części.
2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu rekrutacji należy do Beneficjenta
w oparciu o prawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, po zasięgnięciu
w uzasadnionych przypadkach opinii IP.
3. Regulamin może ulec zmianie np. w sytuacji zmiany dokumentów programowych dotyczących
Projektu. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej projektu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się zapisy Kodeksu Cywilnego,
Standardu udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów
w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 i prawa krajowego dotyczącego EFS.
5. Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny;
Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej;
Załącznik nr 3 - Karta oceny merytorycznej;
Załącznik nr 4 – Formularz oceny rozmowy rekrutacyjnej z doradcą zawodowym;
Załącznik nr 5 – Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych;
Załącznik nr 6 – Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia
zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013;
Załącznik nr 7 – Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie „Pakiet na start – 2”;
Załącznik nr 8 – Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego;
Załącznik nr 9 – Umowa uczestnictwa w projekcie.

Miejscowość …………………….., dn. …………………….

………………………………………………….…
(podpisy Beneficjenta)
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu

FORMULARZ REKRUTACYJNY
UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO PODDZIAŁANIA 7.3.3 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020
Beneficjent Miasto Zabrze
Tytuł projektu „Pakiet na start - 2”
Nr projektu WND-RPSL.07.03.03-24-0569/19
Czas trwania projektu 01.01.2021 - 31.12.2022

I

Dane
osobowe

1

Imię (imiona)

2

Nazwisko

3

Wiek

4

PESEL

5

NIP

6

II

III

Adres
zamieszkania

Dane
kontaktowe

Wykształcenie (tylko
jeśli uzasadnione grupą
docelową projektu)

1

Ulica

2

Nr domu

3

Nr lokalu

4

Miejscowość

5

miasto/wieś

6

Kod pocztowy

7

Województwo

1

Telefon komórkowy

2

Adres poczty
elektronicznej

podstawowe
gimnazjalne
ponadgimnazjalne

policealne
wyższe

1

Należy zaznaczyć („X”) właściwe pole w każdym z wierszy poniżej:

1

Zamierzam podjąć działalność gospodarczą

2

Planowana data podjęcia działalności gospodarczej

3

Będę prowadził działalność gospodarczą jako osoba fizyczna

4
5

Zamierzam zarejestrować i rozpocząć działalność gospodarczą
na terenie Miasta Zabrze
Jestem osobą pracującą

6

Jestem osobą bezrobotną* zarejestrowaną w urzędzie pracy

7

Jestem osobą bezrobotną* niezarejestrowaną w urzędzie
pracy
Jestem osobą długotrwale bezrobotną*

8
IV

TAK

NIE

Dane dot.
kandydata 9 Jestem osobą bierną zawodowo (nieaktywną zawodowo)*
na uczestnika
10 Jestem osobą z niepełnosprawnościami*
projektu
11 Jestem osobą o niskich kwalifikacjach*
12 Jestem reemigrantem/repatriantem*
13 Jestem imigrantem*
14 Jestem osobą ubogą pracującą*
15 Jestem osobą odchodzącą z rolnictwa (dot. także rodziny osób
odchodzących z rolnictwa)*
16 Jestem osobą zatrudnioną na umowie krótkoterminowej/
umowie cywilnoprawnej, której miesięczne zarobki nie
przekraczają wysokości wynagrodzenia o których mowa
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków EFS o obszarze rynku pracy na lata 2014-2020*
strona internetowa: https://miastozabrze.pl
Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

V

W jaki sposób
dowiedział/a się
Pan/Pani o
projekcie?

Powiatowy Urząd Pracy
plakat / ulotka
inny sposób, jaki?

* Pojęcie wyjaśnione w Regulaminie rekrutacji uczestników projektu.
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OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I. OPIS POMYSŁU
1. Proszę opisać planowane przedsięwzięcie (m.in. na czym będzie polegać, sektor/branża w jakiej będzie
prowadzona działalność, kod PKD- Polska Klasyfikacja Działalności, lokalizacja siedziby, uzasadnienie
celowości przedsięwzięcia, opis motywacji osobistych do rozpoczęcia działalności, opis lokalnego
zapotrzebowania na proponowane usługi/produkty, wskazanie zagrożeń i ewentualnych form
przeciwdziałania).

2. Charakterystyka produktu/usługi
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3. Opis potencjalnych klientów, do kogo kierowany jest produkt/usługa, opis zapotrzebowania
na proponowane produkty/usługi (m.in. prognozowany poziom sprzedaży, prognozowana liczba klientów).

4. Opis konkurencji i świadczonych przez nich usług wraz z opisem czym będzie się wyróżniać produkt/
usługa na tle konkurencji oraz wskazać sposób rywalizacji z konkurencją.

5. Opis podjętych działań w celu uruchomienia działalności gospodarczej (np. rozeznanie rynku,
zapewnienie dostawców, odbiorców).

6. Określenie szans i zagrożeń oraz wskazanie mocnych i słabych stron planowanej działalności gospodarczej.
Szanse
Zagrożenia

Mocne strony

Słabe strony
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II. PLANOWANE NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
1. Nakłady finansowe niezbędne do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej (np. zakup środków
trwałych, towarów i materiałów, reklama i promocja).
Lp Przedmiot zakupu
Kwota
Uzasadnienie zakupu w związku z planowaną
działalnością

2. Planowane koszty stałe, które będą ponoszone miesięcznie podczas prowadzenia działalności, np. składki
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, opłaty telekomunikacyjne, wydatki na media, koszty wynajmu
pomieszczeń, koszty zlecania usług związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą (np. zlecenie
obsługi księgowej i inne).
Lp.

Rodzaj kosztu

Kwota

Uzasadnienie konieczności poniesienia kosztu

3. Proszę wskazać już posiadane środki do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej
(np. niezbędny sprzęt, narzędzia lub urządzenia) bądź inne zasoby (np. lokal, własne środki finansowe)
konieczne do prowadzenia działalności. Jeśli rodzaj działalności nie wymaga posiadania zaplecza
technicznego sprzętu/narzędzi/urządzeń i/lub lokalu, proszę podać odpowiednie uzasadnienie braku
konieczności ich posiadania.
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III. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, KWALIFIKACJE I WYKSZTAŁCENIE
1. Opis doświadczenia zawodowego związanego z profilem podejmowanej działalności (proszę wskazać
miejsce, stanowisko i okres pracy w ramach umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, staże, własna
działalność gospodarcza).

2. Posiadane wykształcenie oraz ewentualne posiadane dodatkowe kwalifikacje np. certyfikaty,
zaświadczenia, uprawnienia, ukończone szkolenia. Proszę podać tylko te związane z profilem planowanej
działalności.
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OŚWIADCZENIA
Ja niżej podpisany/a...........................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a.....................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

legitymujący/a się:............................................................................................................................................
(rodzaj, seria i numer)

wydanym przez .................................................................................................................................................
(organ wydający)

Pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą:
W wierszach poniżej należy wykreślić niewłaściwą odpowiedź.
1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem rekrutacji uczestników i akceptuję jego warunki.

2. Oświadczam, iż wszystkie podane w formularzu dane odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe.
3. Oświadczam, że posiadałem(am) / nie posiadałem(am)* zarejestrowanej działalności gospodarczej

(tj. wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), że byłem(am)
zarejestrowany(a) / nie byłem(am) zarejestrowany(a)* jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze
Sądowym oraz oświadczam, iż prowadziłem(am) / nie prowadziłem(am)* działalności na podstawie
odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.
4. Oświadczam, że zawiesiłem(am) / nie zawiesiłem(am)* prowadzenia działalności na podstawie

odrębnych przepisów.
5. Oświadczam, że byłem(am) karany(a) / nie byłem(am)

karany(am)* za przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz korzystam
z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

6. Oświadczam, iż jestem / nie jestem* karany (a) 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.
7. Oświadczam, że posiadam / nie posiadam* zaległości w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych.
8. Oświadczam, że korzystam / nie korzystam* równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza

środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków
oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych
wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.
9. Oświadczam, że byłem(am) zatrudniony(a) / nie byłem(am) zatrudniony(a)* w rozumieniu
Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat u Beneficjenta/partnera lub wykonawcy (o ile jest już znany)
uczestniczącego w procesie rekrutacji.
10. Oświadczam, że w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych
korzystałem(am)* / nie korzystałem(am)* z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie
z pomocą, o którą się ubiegam, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro,
a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość
w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego
obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.
11. Oświadczam, że otrzymałem(am)/ nie otrzymałem(am) w przeszłości pomoc publiczną dotyczącą tych
samych kosztów kwalifikowalnych, o które ubiegam się w ramach projektu, w wysokości ………………euro,
obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia
pomocy.
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12. Oświadczam, że planuję / nie planuję* rozpoczęcia działalności gospodarczej w sektorach

wykluczonych ze wsparcia, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis.
13. Oświadczam, iż ciąży / nie ciąży* na mnie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji

Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.
14. Oświadczam, że odbywam / nie odbywam* karę/-y* pozbawienia wolności.

15. Oświadczam, że jestem objęty/nie jestem objęty* dozorem elektronicznym.
16. Oświadczam, iż w przypadku otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

i/lub wsparcia pomostowego nie zawieszę prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy
od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.
17. Oświadczam, że planuję / nie planuję* założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie
podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników;
18. Oświadczam, że zamierzam / nie zamierzam* założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia

22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 121).
19. Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam * zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu

realizacji monitoringu i ewaluacji projektu.

.......................................
(miejscowość, data)

…....................................................
(podpis potencjalnego uczestnika projektu)

* Niepotrzebne skreślić
Do momentu podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, Administratorem danych osobowych jest Beneficjent realizujący projekt.
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
Tytuł projektu „Pakiet na start - 2”
Nr projektu WND-RPSL.07.03.03-24-0569/19
Nr ewidencyjny formularza rekrutacyjnego
Imię i nazwisko Kandydata
Imię i nazwisko członka Komisji Rekrutacyjnej
Deklaracja poufności i bezstronności oceniającego wniosek
Oświadczam, że:
1. Nie łączy ani nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii
prostej lub bocznej do drugiego stopnia) lub związek z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli
z żadnym z Kandydatów/ek do udziału w projekcie.
2. Nie pozostaję z żadnym z Kandydatów/ek do udziału w projekcie w takim stosunku prawnym
lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.
3. Nie pozostaję w związku rodzinnym lub zawodowym z Beneficjentem realizującym projekt (dotyczy
ekspertów zewnętrznych).
4. Zobowiązuję się utrzymywać w poufności wszelkie informacje i dokumenty, wynikające z procesu
oceny formularza rekrutacyjnego, w szczególności dane osobowe Kandydatów/ek do udziału
w projekcie.
5. Zobowiązuję się bezstronnie wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie
z posiadaną wiedzą.
6. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu „Pakiet na start-2” nr projektu
WND-RPSL.07.03.03-24-0569/19-002, Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, Poddziałanie:
7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020, Standardem udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników
projektów w ramach Poddziałania 7.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (nabór nr: RPSL.07.03.03-IP.02-24-074/19) oraz Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w obowiązującym zakresie.
Miejscowość i data

Podpis osoby dokonującej oceny formalnej
(członka Komisji rekrutacyjnej)

1

Lp.

OCENA FORMALNA

1

Formularz został złożony w wymaganym terminie

2

Formularz jest zgodny z wymaganym wzorem

3

Formularz nie zawiera pustych pól

4

5

Formularz jest wypełniony zgodnie z wymogami Regulaminu rekrutacji (m.in. elektronicznie
na komputerze lub odręcznie: czytelnie, drukowanymi literami, w języku polskim we wszystkich
wymaganych polach)
Formularz został podpisany w wymaganych miejscach i parafowany na każdej stronie

6

Formularz zawiera wszystkie wymagane załączniki i dokumenty (dokumenty są kompletne)

7

Kandydat/tka spełnia podstawowe kryteria grupy docelowej, w tym:

TAK

NIE

1) Jest osobą, która ma ukończony 30 rok życia (od dnia 30 urodzin)
2) Jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy
3) Jest osobą bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy
4) Jest osobą bierną/nieaktywną zawodowo
5) Jest osobą należącą co najmniej do jednej z poniższych grup, znajdujących się w najtrudniejszej
sytuacji na rynku pracy:
a

osoby powyżej 50 roku życia

b

kobiety

c

osoby z niepełnosprawnościami

d

osoby długotrwale bezrobotne

e

osoby o niskich kwalifikacjach
6) Jest osobą należącą do pozostałych grup, tj.

a

reemigranci – również repatrianci

b

imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),

c

osoby ubogie pracujące (maksymalnie minimalne wynagrodzenie)

d

osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny

e

osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych (maksymalne wynagrodzenie – 120% minimalnego wynagrodzenia)

8

Jest mieszkańcem Zabrza

9

Jest osobą pracującą

10

Zamierza podjąć działalność gospodarczą

11

Zamierza zarejestrować i rozpocząć własną działalność gospodarczą na terenie miasta Zabrze

12

Udzielono odpowiedzi na wszystkie z oświadczeń zawartych w Formularzu rekrutacyjnym,
tj. Kandydat/tka na uczestnika projektu oświadczył, że:
1) Zapoznał się z Regulaminem rekrutacji uczestników i akceptuje jego warunki

2

2) Wszystkie podane w formularzu dane odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe
3) Nie posiadał wpisu do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG). Nie był zarejestrowany jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie
prowadził działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in.
działalności adwokackiej, komorniczej) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień
przystąpienia do projektu
4) Nie zawiesił prowadzenia działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
5) Nie był karany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną
zdolność do czynności prawnych
6) 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
7) Nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych
8) Nie korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym środków Funduszu Pracy, PFRON
oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach
PROW rogramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków
związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej
9) Nie był zatrudniony w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat u Beneficjenta/
partnera lub wykonawcy (o ile jest już znany) uczestniczącego w procesie rekrutacji
10) Nie korzystał w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach
podatkowych z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się
ubiegam, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku
działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość w złotych
kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego
obowiązującego w dniu udzielenia pomocy
11) Nie otrzymał w przeszłości pomocy publicznej dotyczącej tych samych kosztów
kwalifikowalnych, o które ubiega się w ramach projektu
12) Nie planuje rozpoczęcia działalności gospodarczej w sektorach wykluczonych ze wsparcia,
zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
0 de minimis.
13) Nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej
pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem
14) Nie odbywa kary pozbawienia wolności
15) Nie jest objęty dozorem elektronicznym
16) W przypadku otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i/lub wsparcia
pomostowego nie zawieszę prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od dnia
rozpoczęcia działalności gospodarczej
17) Nie planuje założyć rolniczej działalności gospodarczej i równocześnie podlegać ubezpieczeniu
społecznemu rolników
18) Nie zamierza założyć działalności komorniczej zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r.
o komornikach sądowych
19) Wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji monitoringu
i ewaluacji projektu
11 Kandydat otrzymuje dodatkowe punkty tj. +7 pkt. za spełnienie kryteriów z poz. 7: 5): a,b,c,d,e
12

Kandydat otrzymuje dodatkowe punkty tj. +5 pkt. za spełnienie kryteriów z poz. 7: 6): a,b,c,d,e
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WYNIKI OCENY FORMALNEJ
W związku z dokonaną oceną formalną rekomenduję:
Zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu:
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r merytorycznej, z uwagi na spełnienie wszystkich kryteriów formalnych.
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
Tytuł projektu „Pakiet na start - 2”
Nr projektu WND-RPSL.07.03.03-24-0569/19
Nr ewidencyjny formularza rekrutacyjnego
Imię i nazwisko Kandydata
Imię i nazwisko członka Komisji Rekrutacyjnej
Deklaracja poufności i bezstronności oceniającego wniosek
Oświadczam, że:
1. Nie łączy ani nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii
prostej lub bocznej do drugiego stopnia) lub związek z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli
z żadnym z Kandydatów/ek do udziału w projekcie.
2. Nie pozostaję z żadnym z Kandydatów/ek do udziału w projekcie w takim stosunku prawnym
lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.
3. Nie pozostaję w związku rodzinnym lub zawodowym z Beneficjentem realizującym projekt (dotyczy
ekspertów zewnętrznych).
4. Zobowiązuję się utrzymywać w poufności wszelkie informacje i dokumenty, wynikające z procesu
oceny formularza rekrutacyjnego, w szczególności dane osobowe Kandydatów/ek do udziału
w projekcie.
5. Zobowiązuję się bezstronnie wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie
z posiadaną wiedzą.
6. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu „Pakiet na start-2” nr projektu
WND-RPSL.07.03.03-24-0569/19-002, Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, Poddziałanie:
7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020, Standardem udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników
projektów w ramach Poddziałania 7.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (nabór nr: RPSL.07.03.03-IP.02-24-074/19) oraz Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w obowiązującym zakresie.

Miejscowość i data
Podpis osoby dokonującej oceny merytorycznej
(członka Komisji rekrutacyjnej)

1

LP

Kryteria oceny merytorycznej

I

OPIS POMYSŁU

1.

Opis planowanego przedsięwzięcia (na czym będzie
polegać, szczegółowy opis sektora/branży w jakiej
będzie prowadzona działalność, podanie kodu PKDPolska Klasyfikacja Działalności, podanie planowanej
lokalizacji siedziby firmy , opis uzasadniający
celowość przedsięwzięcia, opis motywacji osobistych
do rozpoczęcia działalności, opis lokalnego
zapotrzebowania na proponowane usługi/produkty,
wskazanie zagrożeń i ewentualnych form
przeciwdziałania).
10 pkt - opis przejrzysty, wyczerpujące odniesienie
się do wszystkich zagadnień, zrozumiałość założeń,
szczegółowe uzasadnienie celowości działalności
gospodarczej,
7-9 pkt - opis mniej dokładny, w większości
zrozumiały, odniesienie się do znacznej większości
zagadnień,
4-6 pkt – opis połowiczny, częściowo niejasne
założenia, odniesienie się do części zagadnień,
1-3 pkt - opis pobieżny, krótki, uzasadnienie
niejasne, niezrozumiałe, powierzchowne odniesienie
się do zagadnień,
0 pkt - brak opisu i uzasadnienia.

2.

Charakterystyka produktu/usługi.
5 pkt - opis przejrzysty, szczegółowy, wyczerpujące
odniesienie się do wszystkich zagadnień
4 pkt - opis dokładny, zrozumiały, odniesienie się
do znacznej większości zagadnień,
3 pkt - opis częściowy, krótki aczkolwiek zrozumiały,
odniesienie się do części zagadnień,
2 pkt - opis pobieżny, fragmentaryczny , mało
czytelny, powierzchowne odniesienie się
do zagadnień,
1 pkt - opis niezrozumiały, nieprzejrzysty, znikome
odniesienie się do zagadnień,
0 pkt - brak opisu.

Max.
Punkty
liczba
z
punktów oceny

Uzasadnienie

35

10

5

.

2

3.

4.

5.

Opis potencjalnych klientów, do kogo kierowany
jest produkt/usługa, opis zapotrzebowania
na proponowane produkty/usługi (m.in. realność
prognozowanego poziomu sprzedaży, prognozowana
liczba klientów).
5 pkt - opis przejrzysty, szczegółowy, wyczerpujące
odniesienie się do wszystkich zagadnień,
4 pkt - opis dokładny, zrozumiały, odniesienie się
do znacznej większości zagadnień,
3 pkt - opis częściowy, krótki aczkolwiek zrozumiały,
odniesienie się do części zagadnień,
2 pkt - opis pobieżny, fragmentaryczny, mało
czytelny, powierzchowne odniesienie się
do zagadnień,
1 pkt - opis niezrozumiały, nieprzejrzysty, znikome
odniesienie się do zagadnień,
0 pkt - brak opisu.

Opis konkurencji i świadczonych przez nią usług
wraz z opisem czym będzie się wyróżniać produkt/
usługa na tle konkurencji oraz wskazać sposób
rywalizacji z konkurencją.
5 pkt - opis przejrzysty, szczegółowy, wyczerpujące
odniesienie się do wszystkich zagadnień,
4 pkt - opis dokładny, zrozumiały, odniesienie się
do znacznej większości zagadnień,
3 pkt - opis częściowy, krótki aczkolwiek zrozumiały,
odniesienie się do części zagadnień,
2 pkt - opis pobieżny, fragmentaryczny, mało
czytelny, powierzchowne odniesienie się
do zagadnień,
1 pkt - opis niezrozumiały, nieprzejrzysty, znikome
odniesienie się do zagadnień,
0 pkt - brak opisu.

Opis podjętych działań w celu uruchomienia
działalności gospodarczej (np. rozeznanie rynku,
zapewnienie dostawców, odbiorców).
5 pkt - opis przejrzysty, szczegółowy, wyczerpujące
odniesienie się do wszystkich zagadnień,
4 pkt - opis dokładny, zrozumiały, odniesienie się
do znacznej większości zagadnień,
3 pkt - opis częściowy, krótki aczkolwiek zrozumiały,
odniesienie się do części zagadnień,
2 pkt - opis pobieżny, fragmentaryczny, mało
czytelny, powierzchowne odniesienie się
do zagadnień,
1 pkt - opis niezrozumiały, nieprzejrzysty, znikome
odniesienie się do zagadnień,
0 pkt - brak opisu.

5

5

5

3

6.

Określenie szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych
stron planowanej działalności gospodarczej.
5 pkt - opis przejrzysty, szczegółowy, wyczerpujące
odniesienie się do wszystkich zagadnień,
4 pkt - opis dokładny, zrozumiały, odniesienie się
do znacznej większości zagadnień,
3 pkt - opis częściowy, krótki aczkolwiek zrozumiały,
odniesienie się do części zagadnień,
2 pkt - opis pobieżny, fragmentaryczny, mało
czytelny, powierzchowne odniesienie się
do zagadnień,
1 pkt - opis niezrozumiały, nieprzejrzysty, znikome
odniesienie się do zagadnień,
0 pkt - brak opisu.

5

II

PLANOWANE NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ

15

1.

Nakłady finansowe niezbędne do prowadzenia
planowanej działalności gospodarczej:
umiejętność oszacowania nakładów finansowych
niezbędnych do prowadzenia planowanej
działalności gospodarczej, ocena zasadności
i racjonalności wydatków w odniesieniu
do planowanego profilu działalności gospodarczej,
zgodność ze stawkami rynkowymi, spójność z opisem
pomysłu.
5 pkt- wydatki niezbędne i racjonalne, zgodne
z przyjętymi kryteriami,
3-4 pkt- wydatki w większości racjonalne
i w większości zgodne z przyjętymi kryteriami,
2 pkt- część wydatków mało racjonalna, częściowo
zgodna z przyjętymi kryteriami,
1 pkt- większość wydatków zbędnych i mało
racjonalnych, znaczna niezgodność z przyjętymi
kryteriami,
0 pkt - całkowita niezgodność z ww. kryteriami.

5

2.

Planowane koszty stałe, które będą ponoszone
miesięcznie podczas prowadzenia działalności:
Umiejętność oszacowania kosztów działalności
gospodarczej, zasadności i racjonalności kosztów
w odniesieniu do planowanego profilu działalności
gospodarczej, zgodność ze stawkami rynkowymi.
5 pkt- koszty niezbędne i racjonalne, zgodne
z przyjętymi kryteriami,
3-4 pkt- koszty w większości racjonalne
i w większości zgodne z przyjętymi kryteriami,
2 pkt– część kosztów mało racjonalna, częściowo
zgodna z przyjętymi kryteriami,
1 pkt- większość kosztów zbędnych i mało
racjonalnych, znaczna niezgodność z przyjętymi
kryteriami,
0 pkt – całkowita niezgodność z ww. kryteriami.

5

4

3.

III

1.

Posiadane środki do rozpoczęcia prowadzenia
działalności gospodarczej bądź inne zasoby
konieczne do prowadzenia działalności albo
odpowiednie uzasadnienie w razie braku
konieczności ich posiadania.
Zaangażowanie własnych środków do rozpoczęcia
prowadzenia działalności gospodarczej
(np. niezbędny sprzęt), bądź inne zasoby (np. lokal,
wkład finansowy), konieczne do prowadzenia
działalności.
5 pkt – pełne posiadanie ww. niezbędnych środków
3-4 pkt- częściowe posiadanie środków,
wyczerpujące uzasadnienie braku potrzeby
posiadania własnych środków,
1- 2 pkt- małe zaangażowanie własnych środków,
częściowe uzasadnienie braku potrzeby posiadania
środków,
0 pkt - brak zaangażowanych środków własnych,
uzasadnienie nieadekwatne do planowanego
przedsięwzięcia.
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, KWALIFIKACJE
I WYKSZTAŁCENIE
Doświadczenie zawodowe związane z profilem
planowanej działalności gospodarczej.
9-10 pkt- identyczne doświadczenie zawodowe
(praca w tej samej branży, w której planowane
jest rozpoczęcie działalności gospodarczej)
wynoszące powyżej 3 lat , wraz z wyczerpującym
opisem: miejsce, stanowisko i okres pracy w ramach
umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, staże,
własna działalność gospodarcza,
7-8 pkt identyczne doświadczenie zawodowe (praca
w tej samej branży, w której planowane
jest rozpoczęcie działalności gospodarczej)
wynoszące powyżej 1 roku do 3 lat
wraz z wyczerpującym opisem,
5-6 pkt - identyczne doświadczenie zawodowe (praca
w tej samej branży, w której planowane
jest rozpoczęcie działalności gospodarczej)
wynoszące poniżej 1 roku wraz z opisem,
3-4 pkt- doświadczenie zapewniające ogólną
zgodność (np. praca na stanowisku, które wymagało
pokrewnych kwalifikacji/wiedzy, jak w branży
w której planowane jest rozpoczęcie działalności)
wraz z opisem,
1-2 pkt- doświadczenie zgodne w minimalnym
zakresie (np. wykazanie w doświadczeniu
zawodowym kontaktów z branżą, w której
planowana jest działalność gospodarcza)
wraz z opisem,
0 pkt- całkowity brak zgodności w posiadanym
doświadczeniu zawodowym z profilem planowanej
działalności.

5

15

10

5

2.

Wykształcenie i kwalifikacje w kontekście
planowanego przedsięwzięcia.
5 pkt - idealnie zgodne – posiadane wykształcenie,
kwalifikacje, kompetencje w szczególności
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
3-4 pkt - zgodne lub częściowo zgodne posiadane
wykształcenie, kwalifikacje, kompetencje
w szczególności w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej,
1-2 pkt - zapewnienie zgodność w minimalnym
zakresie wykształcenia, kwalifikacji, kompetencji
w szczególności w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej,
0 pkt - brak zgodności.

5

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów

65

Suma punktów otrzymanych w wyniku oceny

Czy kandydat/ka uzyskał/a pozytywną ocenę merytoryczną
(co najmniej 39 pkt.) *

Tak

Nie

Miejscowość i data
Podpis osoby dokonującej oceny merytorycznej
(członka Komisji rekrutacyjnej)
*Zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu.
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Załącznik Nr 4 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu

FORMULARZ OCENY ROZMOWY REKRUTACYJNEJ Z DORADCĄ ZAWODOWYM
Tytuł projektu „Pakiet na start - 2”
Nr projektu WND-RPSL.07.03.03-24-0569/19
Nr ewidencyjny formularza rekrutacyjnego
Imię i nazwisko Kandydata
Imię i nazwisko doradcy zawodowego
Deklaracja poufności i bezstronności
Oświadczam, że:
1. Nie łączy ani nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii
prostej lub bocznej do drugiego stopnia) lub związek z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli
z żadnym z Kandydatów/ek do udziału w projekcie.
2. Nie pozostaję z żadnym z Kandydatów/ek do udziału w projekcie w takim stosunku prawnym
lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.
3. Nie pozostaję w związku rodzinnym lub zawodowym z Beneficjentem realizującym projekt (dotyczy
ekspertów zewnętrznych).
4. Zobowiązuję się utrzymywać w poufności wszelkie informacje i dokumenty, wynikające z procesu
oceny formularza rekrutacyjnego, w szczególności dane osobowe Kandydatów/ek do udziału
w projekcie.
5. Zobowiązuję się bezstronnie wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie
z posiadaną wiedzą.
6. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu „Pakiet na start-2” nr projektu
WND-RPSL.07.03.03-24-0569/19-002, Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, Poddziałanie:
7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020, Standardem udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników
projektów w ramach Poddziałania 7.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (nabór nr: RPSL.07.03.03-IP.02-24-074/19) oraz Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w obowiązującym zakresie.

Miejscowość i data

Podpis doradcy zawodowego

1

OPINIA DORADCY ZAWODOWEGO
I. MOTYWACJA
Liczba przyznanych punktów (max. 5 pkt.)
Uzasadnienie

II. UMIEJĘTNOŚĆ PLANOWANIA I MYŚLENIA ANALITYCZNEGO
Liczba przyznanych punktów (max. 4 pkt.)
Uzasadnienie

III. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Liczba przyznanych punktów (max. 3 pkt.)
Uzasadnienie
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IV. SAMODZIELNOŚĆ
Liczba przyznanych punktów (max. 3 pkt.)
Uzasadnienie

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SUMIENNOŚĆ
Liczba przyznanych punktów (max. 3 pkt.)
Uzasadnienie

Łączna liczba przyznanych punktów (max. 18 pkt.)
WYNIK ROZMOWY (znaczyć X)

POZYTYWNY

NEGATYWNY

minimum 11 pkt

mniej niż 11 pkt

Miejsce i data rozmowy
oraz sporządzenia notatek
Podpis Doradcy Zawodowego
Podpis Kandydata/tki
Załącznik nr 1. Test predyspozycji
3

OŚWIADCZENIE POTENCJALNEGO UCZESTNIKA
Oświadczam, iż zapoznałem się z wynikami rozmowy rekrutacyjnej:

………………………………………………………
Data, miejscowość

……………………………………………………………….
Czytelny podpis
Potencjalnego Uczestnika projektu
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Załącznik Nr 5 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu

FORMULARZ DIAGNOZY POTRZEB SZKOLENIOWYCH
Tytuł projektu „Pakiet na start - 2”
Nr projektu WND-RPSL.07.03.03-24-0569/19
Ja, niżej podpisany/a
……………………………………………………………………. (imię i nazwisko)
wyrażając zamiar uczestnictwa w projekcie „Pakiet na start -2” deklaruję chęć uczestnictwa w zajęciach
szkoleniowych
SZKOLENIA
Poziom zaawansowania w zależności od wiedzy
w zakresie zakładania i prowadzenia firmy

Liczba godzin
szkoleniowych

PODSTAWOWY – brak wiedzy z zakresu prowadzenia
firmy
ŚREDNIOZAAWANSOWANY – wiedza ogólna,
teoretyczna z zakresu prowadzenia firmy
ZAAWANSOWANY – praktyczne doświadczenie w
prowadzeniu firmy i wiedza z zakresu
przedsiębiorczości1

Miejscowość i data

podpis Doradcy zawodowego

podpis Kandydata/Kandydatki

1

osoby, które:
prowadziły własną działalność gospodarczą i/lub,
były wspólnikami/udziałowcami w dowolnej spółce i/lub,
były osobami współpracującymi i posiadają wiedzę z zakresu prowadzenia firmy.

TAK
(X zaznaczyć wybraną
kategorię)

Załącznik do Formularza diagnozy potrzeb szkoleniowych

INDYWIDUALNY ZAKRES POTRZEB SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKA PROJEKTU
Liczba godzin

Tematyka szkolenia wraz z minimalnymi zagadnieniami szczegółowymi

podpis Doradcy zawodowego

podpis Kandydata/Kandydatki

Załącznik Nr 6 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu

OPIS SEKTORÓW WYKLUCZONYCH Z MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O OTRZYMANIE WSPARCIA ZGODNIE
Z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 1407/2013 Z 18.12.2013
Beneficjent Miasto Zabrze
Tytuł projektu „Pakiet na start - 2”
Nr projektu WND-RPSL.07.03.03-24-0569/19

1. Sektor rybołówstwa i akwakultury.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1379 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków
produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000, sektor rybołówstwa i akwakultury oznacza sektor
gospodarki, który obejmuje wszelką działalność związaną z produkcją i przetwarzaniem produktów rybołówstwa
lub akwakultury oraz obrotem nimi.
„Producent” oznacza: każdą osobę fizyczną lub prawną, która wykorzystuje środki produkcji do uzyskania
produktów rybołówstwa lub akwakultury z zamiarem wprowadzenia ich do obrotu.
„Produkty rybołówstwa” oznaczają: organizmy wodne pochodzące z dowolnej działalności połowowej lub
otrzymywane z nich produkty, wymienione w Tabeli 13.
„Produkty akwakultury” oznaczają: organizmy wodne na dowolnym etapie ich cyklu życia, pochodzące z dowolnej
działalności w zakresie akwakultury lub otrzymywane z nich produkty wymienione w poniższej tabeli.
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis wyklucza generalnie możliwość udzielenia pomocy
de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
Tabela 1 Produkty rybołówstwa i akwakultury
Kod CN
Wyszczególnienie
0301
Ryby żywe
0302
Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa
rybiego, objętych pozycją 0304
0303
Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego,
objętych pozycją 0304
0304
Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lub
zamrożone
0305
Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, nawet gotowane przed lub
podczas procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia
przez ludzi
0306
Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone,
solone lub w solance; skorupiaki w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie,
nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki
i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi
0307
Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone,
solone lub w solance; bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe,
świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki
i granulki, z bezkręgowców wodnych innych niż skorupiaki, nadające się do spożycia
przez ludzi
Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone;
martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi
Inne
Produkty z ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców
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0511 91 10
0511 91 90
1212 20 00

1504 10
1504 20
1603 00
1604
1605

1902 20
1902 20 10

2301 20 00

2309 90
ex 2309 90 10

wodnych; martwe zwierzęta objęte działem 3:
Odpadki rybne
Pozostałe
Wodorosty morskie i pozostałe algi
Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane
chemicznie
Oleje z wątróbek rybich i ich frakcje
Tłuszcze, oleje i ich frakcje, z ryb, inne niż oleje z wątróbek
Ekstrakty i soki, z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych
bezkręgowców wodnych
Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane
z ikry rybiej
Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub
zakonserwowane
Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub innymi
substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne,
gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany
Makarony nadziewane, nawet poddane obróbce cieplnej lub inaczej przygotowane:
Zawierające więcej niż 20 % masy ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych
bezkręgowców wodnych
Mąki, mączki i granulki, z mięsa lub podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub
pozostałych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi;
skwarki:
Mąki, mączki i granulki, z ryb lub ze skorupiaków, mięczaków lub pozostałych
bezkręgowców wodnych
Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt
Inne:
Roztwory z ryb

Odniesienie produktów wymienionych powyżej do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) zawiera Tabela 2.
Tabela 2
Podklasa PKD
03.11.Z

Wyszczególnienie
Rybołówstwo w wodach morskich:
o połowy ryb na oceanach, morzach i w wewnętrznych wodach morskich,
o połowy skorupiaków i mięczaków morskich,
o wielorybnictwo,
o połowy zwierząt wodnych: żółwi, osłonic, jeżowców itp.,
o działalność statków rybackich prowadzących połowy ryb i innych
organizmów wodnych połączone z ich przetwórstwem i konserwowaniem,
o pozyskiwanie (poławianie, wydobywanie) pozostałych produktów
i organizmów znajdujących się w wodach morskich, np.: pereł naturalnych,
gąbek, korali i alg,
o działalność usługową związaną z połowem ryb na oceanach, morzach
i w wewnętrznych wodach morskich.
Z wyłączeniem:
o połowów ssaków morskich (np. morsów, fok), z wyłączeniem
wielorybnictwa, sklasyfikowanych w 01.70.Z,
o przetwórstwa wielorybów na statkach - przetwórniach, sklasyfikowanego
w 10.11.Z,
o przetwórstwa ryb, skorupiaków, mięczaków i pozostałych organizmów
wodnych na statkach zajmujących się wyłącznie przetwórstwem
i przechowywaniem lub w fabrykach znajdujących się na lądzie,
sklasyfikowanego w 10.20.Z,
o wynajmowania łodzi rekreacyjnych z załogą, na przejażdżki po morzach
i wodach przybrzeżnych (np. wyprawy na ryby), sklasyfikowanego
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w 50.10.Z,
działalności związanej z dozorem łowisk oraz usługami patrolowymi,
sklasyfikowanej w 84.24.Z,
o działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne,
sklasyfikowanej w 93.19.Z.
Rybołówstwo w wodach śródlądowych:
o połowy ryb w wodach śródlądowych,
o połowy skorupiaków i mięczaków w wodach śródlądowych,
o połowy pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych,
o pozyskiwanie surowców znajdujących się w wodach śródlądowych,
o działalność usługową związaną z połowem ryb w wodach śródlądowych.
o Z wyłączeniem:
o przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków, sklasyfikowanego w 10.20.Z,
o działalności związanej z ochroną łowisk i usługami patrolowymi,
sklasyfikowanej w 84.24.Z,
o działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne,
sklasyfikowanej w 93.19.Z.
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich:
o chów i hodowla ryb w wodach morskich, włączając chów i hodowlę
morskich ryb ozdobnych,
o produkcja jaj małż (omułków, ostryg itp.), larw homarów, krewetek
po okresie larwowym, narybku i podrostków narybku,
o chów i hodowla szkarłatnic i pozostałych jadalnych wodorostów morskich,
o chów i hodowla skorupiaków, małż, innych mięczaków oraz pozostałych
organizmów wodnych w wodach morskich,
o chów i hodowla ryb i pozostałych organizmów wodnych w wodach
słonawych,
o chów i hodowla ryb i pozostałych organizmów morskich w akwenach
i zbiornikach ze słoną wodą,
o działalność wylęgarni ryb w wodach morskich,
o chów i hodowla robaków morskich.
o Z wyłączeniem:
o chowu i hodowli żab, sklasyfikowanych w 03.22.Z,
o działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne,
sklasyfikowanej w 93.19.Z.
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach
śródlądowych
- chów i hodowlę ryb w stawach rybnych i wodach śródlądowych, włączając
chów i hodowlę ryb ozdobnych w stawach rybnych i w wodach śródlądowych,
- chów i hodowlę skorupiaków, małży, innych mięczaków oraz pozostałych
organizmów wodnych w wodach śródlądowych,
- działalność związaną z wylęgarniami ryb (słodkowodnych),
- chów i hodowlę żab,
- działalność usługową związaną z chowem i hodowlą ryb, skorupiaków,
mięczaków i innych organizmów wodnych w stawach rybnych i wodach
śródlądowych.
Z wyłączeniem:
- działalności związanej z chowem i hodowlą ryb i pozostałych organizmów
morskich w akwenach i zbiornikach ze słoną wodą, sklasyfikowanej w 03.21.Z,
- działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne,
sklasyfikowanej w 93.19.Z
Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków:
o przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków obejmujące:
mrożenie, głębokie mrożenie, suszenie, gotowanie, wędzenie, solenie,
przechowywanie w solance, puszkowanie itp.,
o produkcja wyrobów z ryb, skorupiaków i mięczaków: filetów rybnych, ikry,
kawioru, substytutów kawioru itp.,
o

03.12.Z

03.21.Z

03.22.Z

10.20.Z
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o

10.41.Z

10.73.Z

produkcja mączki rybnej, przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub
do karmienia zwierząt,
o produkcja mąki, mączki i granulek z ryb i ssaków morskich, nie nadających
się do spożycia przez ludzi,
o działalność statków, na których dokonuje się wyłącznie przetwarzania
i konserwowania ryb,
o obróbka wodorostów.
Z wyłączeniem:
o przetwarzania ryb na statkach prowadzących połowy ryb,
sklasyfikowanego w 03.11.Z,
o przetwarzania wielorybów na lądzie lub na specjalistycznych statkach,
sklasyfikowanego w 10.11.Z,
o produkcji olejów i tłuszczów z ryb i ssaków morskich, sklasyfikowanej
w 10.41.Z,
o produkcji gotowych, mrożonych dań rybnych, sklasyfikowanej w 10.85.Z,
o produkcja zup rybnych, sklasyfikowanej w 10.89.Z.
Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych:o produkcja olejów z ryb i ssaków morskich,
Z wyłączeniem:
o produkcja nieoczyszczonych olejów roślinnych: oliwy z oliwek, oleju
sojowego, oleju palmowego, oleju słonecznikowego, oleju z nasion
bawełny, oleju rzepakowego, oleju gorczycowego, oleju z siemienia
lnianego itp.,
o produkcja nieodtłuszczonej mąki i mączki z nasion roślin oleistych,
orzechów lub ziaren oleistych,
o produkcja rafinowanych olejów roślinnych: oliwy z oliwek, oleju sojowego
itp.,
o przetwarzanie olejów roślinnych: parowanie, gotowanie, odwadnianie,
utwardzanie itp.,
o produkcja niejadalnych olejów i tłuszczów zwierzęcych, produkcja puchu
bawełnianego (lintersu), makuchów z nasion oleistych oraz innych
pozostałości powstających przy produkcji oleju.
Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych - tylko
tych, które zawierają w masie ponad 20 % ryb, skorupiaków, mięczaków
lub innych bezkręgowców wodnych:
o produkcja makaronów, pierogów i klusek, gotowanych lub surowych,
nadziewanych lub nienadziewanych,
o produkcja kuskusu,
o produkcja konserwowanych lub mrożonych wyrobów makaronowych.
Z wyłączeniem:
o produkcji gotowych dań zawierających kuskus, sklasyfikowanej w 10.85.Z,
o produkcji zup zawierających makaron, sklasyfikowanej w 10.89.Z.

Dot. podklasy PKD 03.11.Z: Wieloryby, delfiny, morświny, manaty, krowy morskie zaliczane są do produktów
rolnych, o których mowa w art. 38 TWE.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury do produktów rybołówstwa zalicza
się wyłącznie makarony nadziewane, również gotowane lub przygotowane inaczej, jeśli zawierają w masie ponad
20% ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców. Wymienione powyżej produkty mogą wchodzić
w zakres działalności wyszczególnionych w pierwszym i trzecim tiret podklasy PKD nr 10.73.Z. Oznacza to, że nie
każda działalność objęta podklasą PKD nr 10.73.Z (pierwszy i trzeci tiret) dotyczy produktów rybołówstwa,
o których mowa w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013. Należy podkreślić,
iż zgodnie z załącznikiem I Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 za produkty
rybołówstwa uznaje odpady rybne (kod CN 0511 91 10) oraz pozostałe (kod CN 0511 91 90).
W związku z powyższym, nie jest możliwe przypisanie jednoznacznie tych produktów do konkretnej podklasy PKD.
Mogą one powstać przy prowadzeniu działalności zaliczanej do podklasy PKD nr 03.11.Z, 03.12.Z, 03.21.Z, 10.20.Z.
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Ponadto, sektor rybołówstwa i akwakultury obejmuje wszelką działalność związaną z obrotem produktami
rybołówstwa lub akwakultury, a zatem wszelka działalność handlowa obejmująca obrót tymi produktami stanowi
działalność wykonywaną w tym sektorze (np. sprzedaż ryb lub wodorostów morskich w sklepie akwarystycznym).
W tabeli nr 3 wskazano kody PKD określające działalność handlową, która stanowi działalność w sektorze
rybołówstwa i akwakultury, jeżeli dotyczy obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury, wymienionymi w tabeli
nr 13.
Tabela 3
Kod PKD
46.21 Z
46.22 Z
46.23 Z
47.11 Z
47.19 Z

47.22 Z
47.23 Z

Opis działalności
Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności,
napojów i wyrobów tytoniowych
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach

2. Produkcja pierwotna produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską.
Sektor rolnictwa obejmuje produkcję podstawową, przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu artykułów rolnych
wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu UE.
Zgodnie z art. 38 TWE przez produkty rolne (listę tych produktów przedstawia Tabela 16) należy rozumieć płody
ziemi, produkty pochodzące z hodowli i rybołówstwa, jak również produkty pierwszego przetworzenia, które
pozostają w bezpośrednim związku z tymi produktami. Odniesienia do wspólnej polityki rolnej lub do rolnictwa
oraz stosowanie wyrazu "rolny" są rozumiane jako dotyczące także rybołówstwa, z uwzględnieniem szczególnych
cech charakterystycznych tego sektora.
Zgodnie z art. 3 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 178/2002 „produkcja podstawowa” oznacza produkcję, uprawę
lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem.
Oznacza także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego.
Przetwarzanie produktów rolnych oznacza czynności wykonywane na produkcie rolnym, w wyniku których
powstaje produkt będący również produktem rolnym, z wyjątkiem czynności wykonywanych w gospodarstwach,
niezbędnych do przygotowania produktów zwierzęcych lub roślinnych do pierwszej sprzedaży.
Wprowadzanie do obrotu produktów rolnych oznacza posiadanie lub wystawianie produktu w celu sprzedaży,
oferowanie go na sprzedaż, dostawę lub każdy inny sposób wprowadzania produktu na rynek, z wyjątkiem jego
pierwszej sprzedaży przez producenta podstawowego na rzecz podmiotów zajmujących się odsprzedażą
lub przetwórstwem i czynności przygotowujących produkt do pierwszej sprzedaży; sprzedaż produktu przez
producenta podstawowego konsumentowi końcowemu uznaje się za wprowadzanie do obrotu, jeśli następuje
w odpowiednio wydzielonym do tego celu miejscu.
Za przetwarzanie lub wprowadzanie do obrotu nie można w tym względzie uznać czynności wykonywanych
w gospodarstwach jako niezbędny element przygotowania produktu do pierwszej sprzedaży, takich jak zbiór,
koszenie czy młócka zbóż, pakowanie jaj, ani też pierwszej sprzedaży na rzecz podmiotów zajmujących się
odsprzedażą lub przetwórstwem.
Zgodnie z art. 1 pkt 1 lit. c) ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. wyklucza się
udzielanie pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania
i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:
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kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów
podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą;
kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym.
W związku z powyższym przepisy dopuszczają, poza dwoma w/w przypadkami, udzielanie pomocy de minimis
w zakresie działalności dotyczącej przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych.
Tabela 4 Lista produktów rolnych określona w Załączniku I do TFUE.
Dział
nomenklatury
brukselskiej
Opis produktów
Dział 1
Zwierzęta żywe
Dział 2
Mięso i podroby jadalne
Dział 3
Ryby, skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne
Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia
Dział 4
zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
Dział 5
Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe lub w kawałkach, świeże,
05.04
chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone
Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe
05.15
zwierzęta objęte działami 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi
Dział 6
Żywe drzewa i inne rośliny; bulwy, korzenie i podobne; cięte i ozdobne liście
Dział 7
Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne
Dział 8
Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów
Dział 9
Kawa, herbata i przyprawy, z wyjątkiem herba mate (pozycja Nr 09.03)
Dział 10
Zboża
Dział 11
Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny
Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe
Dział 12
i lecznicze; słoma i pasza
Dział 13
ex 13.03
Pektyna
Dział 15
15.01
Słonina i inny przetworzony tłuszcz wieprzowy; przetworzony tłuszcz drobiowy
Nieprzetworzone tłuszcze wołowe, owcze i koźle; łój (łącznie z „premier jus”) wytwarzany z
15.02
tych tłuszczy
Stearyna z tłuszczu, oleju i łoju; olej z tłuszczu, oliwy i łoju, nieemulgowany, niemieszany i
15.03
niepreparowany
15.04
Tłuszcze i oleje z ryb i ssaków morskich, oczyszczane lub nie
15.07
Tłuszcze roślinne, płynne lub stałe, surowe, rafinowane lub oczyszczane
Tłuszcze i oleje zwierzęce oraz roślinne, uwodorniane, rafinowane lub nie, ale bez dalszej
15.12
przeróbki
15.13
Margaryna, sztuczna słonina i inne preparowane tłuszcze jadalne
15.17
Pozostałości po oczyszczaniu substancji tłuszczowych i wosków zwierzęcych lub roślinnych
Dział 16
Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych
Dział 17
17.01
Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej:
Inne rodzaje cukru; syropy cukrowe; miód syntetyczny (zmieszany z naturalnym lub nie);
17.02
karmel
17.03
Melasa, odbarwiona lub nie
Cukry, syropy, aromatyzowana melasa lub z dodatkiem barwników (w tym cukier waniliowy
17.05 1
lub wanilina), z wyjątkiem soków owocowych z dodatkiem cukru w jakichkolwiek proporcjach
Dział 18
18.01
Ziarna kakaowe, całe lub łamane, surowe lub palone
Pozycja dodana artykułem 1 rozporządzenia nr 7a Rady Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z dnia 18 grudnia
1959 r. (Dz.U. nr 7 z 30.1.1961, s. 71/61)
1
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18.02
Dział 20
Dział 22
22.04
22.05
22.07
ex 22.08
ex 22.09
ex 22.10
Dział 23
Dział 24
24.01
Dział 45
45.01
Dział 54
54.01

Kakaowe łuski, łupiny, osłonki i inne odpady z kakao
Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych części roślin
Moszcz winogronowy, fermentujący lub z fermentacją zatrzymaną w inny sposób niż przez
dodanie alkoholu
Wino ze świeżych winogron; moszcz winogronowy z fermentacją zatrzymaną przez dodanie
alkoholu
Inne napoje na bazie fermentacji (np. jabłecznik, wino z gruszek i miód pitny)
Alkohol etylowy, denaturowany lub nie, o jakiejkolwiek mocy, otrzymywany
z produktów rolnych, o których mowa w załączniku I, z wyłączeniem wódek, likierów i innych
napojów spirytusowych, złożone preparaty alkoholowe (znane jako „skoncentrowane
ekstrakty”) do wyrobu napojów
Ocet i jego substytuty
Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt
Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe
Korek naturalny surowy; odpady korka; korek kruszony, granulowany lub mielony:
Len surowy lub przetworzony ale nieprzędzony; pakuły i odpady lniane (w tym skrawki
workowe lub rozwłóknianie)

Dział 57
57.01

Konopie naturalne (Cannabis sativa), surowe lub przetworzone ale nieprzędzone; pakuły
i odpady z konopi naturalnych (w tym liny oraz skrawki workowe lub rozwłókniane)

Wykaz kodów PKD odpowiadających produkcji podstawowej produktów rolnych znajduje się w tabeli 5.
Tabela 5 Kody PKD produkcji podstawowej produktów rolnych.
Podklasa PKD Wyszczególnienie
01.11.Z
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
uprawę zbóż, takich jak:
o pszenica,
o kukurydza,
o proso,
o sorgo,
o jęczmień,
o żyto,
o owies,
o pozostałe zboża, gdzie indziej niesklasyfikowane,
uprawę roślin strączkowych, takich jak:
o fasola,
o bób,
o ciecierzyca,
o wspięga chińska,
o soczewica,
o łubin,
o groch,
o nikla indyjska,
o pozostałe rośliny strączkowe,
uprawę roślin oleistych na nasiona, takich jak:
o soja,
o orzeszki ziemne,
o bawełna,
o rącznik,
o siemię lniane,
o gorczyca,
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01.12.Z
01.13.Z

01.14.Z
01.15.Z

o rzepak,
o szafran,
o sezam,
o słonecznik,
o pozostałe rośliny oleiste uprawiane na nasiona.
Z wyłączeniem:
o uprawy ryżu, sklasyfikowanej w 01.12.Z,
o uprawy kukurydzy cukrowej, sklasyfikowanej w 01.13.Z,
o uprawy kukurydzy pastewnej, sklasyfikowanej w 01.19.Z,
o uprawy drzew oleistych na owoce, sklasyfikowanej w 01.26.Z.
Uprawa ryżu
Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
Podklasa ta obejmuje:
uprawę warzyw kwiatostanowych, liściastych i łodygowych ,takich jak:
o karczochy,
o szparagi,
o kapusta,
o kalafiory i brokuły,
o sałata i cykoria,
o szpinak,
o pozostałe warzywa kwiatostanowe, liściaste i łodygowe,
uprawę warzyw owocowych, takich jak:
o ogórki,
o bakłażany,
o pomidory,
o papryka,
o arbuzy,
o kantalupy,
o melony,
o pozostałe warzywa uprawiane na owoce,
uprawę warzyw korzeniowych, bulwiastych i cebulowych, takich jak:
o marchew,
o rzepa,
o czosnek,
o cebula, włączając szalotkę,
o por i pozostałe warzywa cebulowe,
o pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste,
uprawę grzybów, w tym trufli,
uprawę buraków cukrowych,
uprawę kukurydzy cukrowej,
uprawę pozostałych warzyw,
produkcję nasion warzyw, z wyłączeniem nasion buraków pastewnych,
uprawę roślin korzeniowych i bulwiastych, takich jak:
o słodkie ziemniaki (pataty, bataty),
o maniok,
o pozostałe rośliny korzeniowe i bulwiaste.
Podklasa ta nie obejmuje:
produkcji nasion buraków pastewnych, sklasyfikowanej w 01.19.Z
uprawy chili i papryki słodkiej (z rodzaju Capsicum),pieprzu (z rodziny Piper) oraz
pozostałych roślin przyprawowych i aromatycznych, sklasyfikowanych w 01.28.Z,
uprawy grzybni, sklasyfikowanej w 01.30.Z.
Uprawa trzciny cukrowej
Uprawa tytoniu
Z wyłączeniem:
produkcji wyrobów tytoniowych, sklasyfikowanej w 12.00.Z
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01.16.Z

01.19.Z

01.21.Z

01.22.Z

01.23.Z

01.24.Z

Uprawa roślin włóknistych
Podklasa ta obejmuje:
uprawę bawełny,
uprawę juty, ketmii konopiowatej i pozostałych roślin na włókna łykowe,
uprawę lnu i konopi,
uprawę sizalu i pozostałych roślin z rodziny agawy na włókna tekstylne,
uprawę konopi manilskich, ramii i pozostałych roślin na włókna tekstylne,
uprawę pozostałych roślin włóknistych,
roszenie roślin włóknistych przeprowadzane w warunkach naturalnych.
Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
Podklasa ta obejmuje pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, takie jak:
uprawa brukwi, buraków pastewnych, korzeni pastewnych, koniczyny, lucerny
(alfalfa), esparcety, kukurydzy pastewnej i pozostałych traw innych niż rośliny
wieloletnie, kapusty pastewnej i podobnych roślin pastewnych,
uprawa gryki,
produkcja nasion buraka pastewnego,
produkcja nasion pozostałych roślin pastewnych,
uprawa kwiatów,
produkcja kwiatów ciętych oraz pączków kwiatowych,
produkcja nasion kwiatów.
Podklasa ta nie obejmuje:
produkcji nasion buraka cukrowego, sklasyfikowanej w 01.13.Z,
uprawy roślin przyprawowych, aromatycznych innych niż rośliny wieloletnie,
do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, sklasyfikowanej w 01.28.Z
Uprawa winogron
Podklasa ta obejmuje:
uprawę winogron na wino i winogron stołowych w winnicach.
Podklasa ta nie obejmuje:
produkcji wina, sklasyfikowanej w 11.02.Z.
Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
Podklasa ta obejmuje uprawę drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych:
awokado,
bananów i plantanów,
daktyli,
fig,
mango,
papai,
ananasów,
pozostałych drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych.
Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
Podklasa ta obejmuje uprawę drzew i krzewów owocowych cytrusowych:
grejpfrutów i pomelo,
cytryn i limonek,
pomarańczy,
mandarynek, w tym klementynek,
pozostałych drzew i krzewów owocowych cytrusowych.
Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
Podklasa ta obejmuje uprawę drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych:
jabłoni,
moreli,
czereśni i wiśni,
brzoskwiń i nektarynek,
gruszy,
pigwy,
śliwy i tarniny,
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01.25.Z

01.26.Z

01.27.Z

01.28.Z

pozostałych drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych.
Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
Podklasa ta obejmuje:
uprawę drzew i krzewów owocowych jagodowych:
o czarnej borówki,
o porzeczek,
o agrestu,
o owoców kiwi,
o malin,
o truskawek,
o pozostałych drzew i krzewów owocowych jagodowych,
produkcję nasion owoców,
uprawę orzechów jadalnych:
o migdałów,
o orzechów nerkowca,
o kasztanów jadalnych,
o orzechów laskowych,
o orzeszków pistacjowych,
o orzechów włoskich,
o pozostałych orzechów,
uprawę pozostałych drzew i krzewów owocowych:
o chleba świętojańskiego.
Podklasa ta nie obejmuje:
uprawy orzechów kokosowych, sklasyfikowanej w 01.26.Z.
Uprawa drzew oleistych
Podklasa ta obejmuje uprawę drzew oleistych na owoce:
orzechów kokosowych,
oliwek,
olejowców,
pozostałych drzew oleistych.
Podklasa ta nie obejmuje:
produkcji nasion soi, orzechów ziemnych i pozostałych nasion oleistych,
sklasyfikowanej w 01.11.Z.
Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
Podklasa ta obejmuje uprawę roślin wykorzystywanych do produkcji napojów:
kawy,
herbaty,
maté (herbaty paragwajskiej),
kakao,
pozostałych roślin wykorzystywanych do produkcji napojów.
Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych
do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
Podklasa ta obejmuje:
uprawę roślin przyprawowych i aromatycznych:
o pieprzu (z rodzaju Piper),
o chili i papryki słodkiej (z rodzaju Capsicum),
o gałki muszkatołowej i kardamonu,
o anyżu, badianu i kopru włoskiego,
o cynamonu,
o goździków,
o imbiru,
o wanilii,
o chmielu,
o pozostałych roślin przyprawowych i aromatycznych,
Z wyjątkiem:
uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji leków, środków odurzających
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01.29.Z

01.30.Z

01.41.Z

01.42.Z

01.43.Z

01.44.Z

01.45.Z

i wyrobów farmaceutycznych,
uprawa roślin wykorzystywanych do wyrobu środków owadobójczych, grzybobójczych
lub podobnych celów.
Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
Podklasa ta obejmuje:
uprawę drzew kauczukowych w celu zbierania mleczka kauczukowego(lateksu),
uprawę choinek świątecznych na gruntach rolnych,
uprawę drzew w celu uzyskania soków,
uprawę roślin wieloletnich używanych do wyplatania.
Podklasa nie obejmuje:
uprawy kwiatów oraz produkcji kwiatów ciętych i pączków kwiatowych,
sklasyfikowanych w 01.19.Z,
zbierania soków lub żywic gumo podobnych z drzew dziko rosnących,
sklasyfikowanego w 02.30.Z.
Rozmnażanie roślin
Podklasa ta obejmuje produkcję roślinnych materiałów wegetatywnych, włączając
sadzonki, odrosty i rozsady przeznaczone do bezpośredniego rozmnażania roślin lub
gromadzenia szczepów roślinnych, do których zaszczepiany jest wybrany szczep, do
ewentualnego obsadzania upraw.
Podklasa ta obejmuje:
uprawę roślin do rozmnażania,
uprawę roślin ozdobnych, włączając darń do przesadzania,
uprawę roślin dla cebulek, bulw i korzeni; sadzonki i szczepy,
uprawę grzybni, włączając podłoże z wsianą grzybnią,
uprawę szkółkarską, z wyłączeniem szkółek leśnych.
Podklasa ta nie obejmuje:
uprawy roślin do produkcji nasion, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup
01.1 i 01.2,
działalności szkółek leśnych, sklasyfikowanej w 02.10.Z,
produkcji podłoża bez wsianej grzybni, sklasyfikowanej w 20.15.Z.
Chów i hodowla bydła mlecznego
Podklasa ta obejmuje:
chów i hodowlę bydła mlecznego,
produkcję surowego mleka krowiego lub z bawołów.
Podklasa ta nie obejmuje:
przetwórstwa mleka, sklasyfikowanego w 10.51.Z
Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
Podklasa ta obejmuje:
chów i hodowlę bydła i bawołów na mięso,
produkcję nasienia bydlęcego.
Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
Podklasa ta obejmuje:
chów i hodowlę koni, osłów, mułów lub osłomułów,
produkcję nasienia ogierów.
Podklasa ta nie obejmuje:
działalności stajni koni wyścigowych, sklasyfikowanej w 93.19.Z.
Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
Podklasa ta obejmuje:
chów i hodowlę wielbłądów (dromaderów) i zwierząt wielbłądowatych.
Chów i hodowla owiec i kóz
Podklasa ta obejmuje:
chów i hodowlę owiec i kóz,
produkcję surowego mleka owczego i koziego,
produkcję surowej wełny,
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01.46.Z

01.47.Z

01.49.Z

01.50.Z

produkcję nasienia kozłów i tryków.
Podklasa ta nie obejmuje:
strzyżenia owiec, wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 01.62.Z,
produkcji wełny surowej poubojowej, sklasyfikowanej w 10.11.Z,
przetwórstwa mleka, sklasyfikowanego w 10.51.Z.
Chów i hodowla świń
Podklasa ta obejmuje:
chów i hodowlę świń,
produkcję nasienia knurów.
Chów i hodowla drobiu
Podklasa ta obejmuje:
chów i hodowlę ptactwa domowego z gatunku "Gallus domesticus", indyków, kaczek,
gęsi i perliczek,
produkcję jaj,
działalność wylęgarni drobiu.
Podklasa ta nie obejmuje:
produkcji pierza i puchu, sklasyfikowanej w 10.12.Z.
Chów i hodowla pozostałych zwierząt
Podklasa ta obejmuje:
chów i hodowlę pozostałych zwierząt, włącznie z częściowo oswojonymi:
o strusi i emu,
o pozostałych ptaków, z wyłączeniem drobiu,
o owadów,
o królików i pozostałych zwierząt futerkowych,
produkcję nasienia królików i pozostałych zwierząt futerkowych,
produkcję skór zwierząt futerkowych, gadów lub ptaków w gospodarstwach
hodowlanych,
chów i hodowlę robaków, mięczaków, w tym ślimaków itp. zwierząt lądowych,
chów i hodowlę jedwabników; produkcję kokonów jedwabników,
chów i hodowlę pszczół; produkcję miodu i wosku pszczelego oraz pozostałych
produktów pszczelich,
chów i hodowlę zwierząt domowych, z wyłączeniem ryb:
o kotów i psów,
o ptaków, takich jak papużki itp.,
o chomików itp.,
chów i hodowlę różnorodnych zwierząt,
produkcję sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej niezgrzeblonej.
Podklasa ta nie obejmuje:
chowu i hodowli drobiu, sklasyfikowanych w 01.47.Z.
produkcji skór pochodzących z myślistwa i łowiectwa, sklasyfikowanej w 01.70.Z,
chowu i hodowli ryb, żab, krokodyli i robaków morskich, sklasyfikowanych w 03.21.Z,
03.22.Z,
tresury zwierząt domowych, sklasyfikowanej w 96.09.Z.
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
Podklasa ta uwzględnia zjawisko występowania gospodarstw rolnych prowadzących
jednocześnie produkcję roślinną i zwierzęcą, bez specjalizacji produkcji w kierunku upraw
rolnych czy też chowu i hodowli zwierząt. Wielkość produkcji rolnej nie jest czynnikiem
decydującym. Jeżeli jednak stopień specjalizacji wynosi 66 % i powyżej w jednej dziedzinie, to
działalność jednostki nie powinna być klasyfikowana w niniejszej podklasie, ale do upraw
rolnych lub chowu i hodowli zwierząt.
Podklasa ta nie obejmuje:
działalności jednostek zajmujących się głównie uprawami rolnymi, sklasyfikowanej
w odpowiednich podklasach grup 01.1 i 01.2,
działalności jednostek zajmujących się głównie chowem i hodowlą zwierząt,
sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 01.4.
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01.61.Z

01.62.Z

01.63.Z

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Podklasa ta obejmuje:
działalność rolniczą świadczoną na zlecenie, w zakresie:
o przygotowania pól do upraw, siewu i sadzenia,
o pielęgnowania, zraszania, opryskiwania upraw, włączając usługi agrolotnicze,
o przycinania drzew owocowych oraz winorośli,
o przesadzania ryżu, przerywania buraków,
o zbiorów,
o zwalczania szkodników (włączając króliki) związanego z rolnictwem,
utrzymanie terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym,
eksploatację systemów irygacyjnych dla celów rolniczych,
wynajem maszyn rolniczych z obsługą.
Podklasa ta nie obejmuje:
działalności rolniczej następującej po zbiorach, sklasyfikowanej w 01.63.Z,
odwadniania gruntów rolnych, sklasyfikowanego w 43.12.Z,
działalności w zakresie architektury krajobrazu, sklasyfikowanej w 71.11.Z,
działalności agronomów i ekonomistów rolnych, sklasyfikowanej w 74.90.Z,
zagospodarowania terenów zieleni, sklasyfikowanego w 81.30.Z,
organizowania pokazów i targów rolniczych, sklasyfikowanego w 82.30.Z.
Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
Podklasa ta obejmuje:
działalność rolniczą świadczoną na zlecenie, w zakresie:
o działań promujących wzrost produkcji zwierząt,
o opieki nad stadem, wypasania cudzego inwentarza, trzebienia kogutów,
czyszczenia kojców itp.,
o działalności związanych ze sztucznym unasiennianiem,
o kolczykowania zwierząt,
o korekty racic, usuwania poroża, obcinania kiełków u prosiąt, kurtyzacji
zwierząt gospodarskich (obcinanie ogonków),
o przygotowania zwierząt gospodarskich do wystaw i pokazów,
o strzyżenia owiec,
o prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich.
usługi podkuwania koni.
Podklasa ta nie obejmuje:
wynajmu miejsc w schroniskach dla zwierząt gospodarskich, sklasyfikowanego
w 68.20.Z,
działalności weterynaryjnej, włącznie ze szczepieniem zwierząt, sklasyfikowanej
w 75.00.Z,
wynajmowania zwierząt (np. stada zwierząt), sklasyfikowanego w 77.39.Z,
prowadzenia schronisk dla zwierząt domowych, sklasyfikowanego w 96.09.Z.
Działalność usługowa następująca po zbiorach
Podklasa ta obejmuje:
przygotowanie plonów do sprzedaży na rynek pierwotny przez: czyszczenie,
obcinanie, sortowanie, odkażanie,
odziarnianie bawełny,
przygotowanie liści tytoniowych, szyszek chmielowych, ziół, np. suszenie,
przygotowanie ziaren kakaowych, np. łuskanie
woskowanie owoców.
Podklasa ta nie obejmuje:
przygotowania do sprzedaży produktów rolniczych przez producenta,
sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 01.1, 01.2 i 01.3,
działalności następującej po zbiorach skierowanej na polepszenie jakości nasion,
sklasyfikowanej w 01.64.Z,
wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego, tzn. przygotowania do dalszego
przerobu przez producentów wyrobów tytoniowych surowca tytoniowego,
polegającego w szczególności na odżyłowaniu, cięciu, nasączaniu lub dosuszaniu

13

01.64.Z

01.70.Z

02.10.Z

blaszki liściowej, sklasyfikowanego w 12.00.Z,
działalności marketingowej wykonywanej na zlecenie kupców i stowarzyszeń,
sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 46,
sprzedaży hurtowej płodów rolnych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach
grupy 46.2.
Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
Podklasa ta obejmuje:
działalność usługową następującą po zbiorach skierowaną na polepszenie jakości
nasion przeznaczonych na siew poprzez usunięcie nasion niewyrośniętych,
uszkodzonych mechanicznie lub przez insekty, nasion niedojrzałych, jak również
utrzymywanie wilgotności na poziomie bezpiecznym dla ich przechowywania,
suszenie, czyszczenie, sortowanie i przechowywanie nasion do momentu ich
sprzedaży,
genetyczną modyfikację nasion.
Podklasa ta nie obejmuje:
produkcji nasion, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 01.1 i 01.2,
przetwarzania nasion w celu otrzymania oleju, sklasyfikowanego w 10.41.Z,
badań eksperymentalnych związanych z rozwojem i modyfikacją nasion,
sklasyfikowanych w 72.11.Z.
Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
Podklasa ta obejmuje:
pozyskiwanie zwierząt łownych w celach handlowych,
pozyskiwanie zwierząt łownych (żywych i martwych) dla celów konsumpcyjnych,
uzyskania trofeów, futer, skór, przeprowadzania badań oraz odłowu w celu
przemieszczania na inne tereny, a także w celu umieszczenia ich w ogrodach
zoologicznych lub jako zwierzęta domowe,
hodowlę, rozmnażanie i prowadzenie zasiedleń zwierzętami łownymi,
produkcję skór zwierząt łownych, włączając ptaki, pozyskiwanych z działalności
łowieckiej.
Podklasa ta nie obejmuje:
produkcji skór zwierząt hodowlanych, włączając ptaki, pozyskiwanych z chowu
i hodowli, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 01.4,
chowu i hodowli dzikich zwierząt w gospodarstwach produkcyjnych, sklasyfikowanych
w 01.49.Z,
polowania na wieloryby, sklasyfikowanego w 03.11.Z,
produkcji skór surowych pochodzących z rzeźni, sklasyfikowanej w 10.11.Z,
myślistwa sportowego i rekreacyjnego, sklasyfikowanego w 93.19.Z,
działań promujących myślistwo i łowiectwo, sklasyfikowanych w 94.99.Z.
Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów
leśnych
Podklasa ta obejmuje:
urządzanie lasu,
zagospodarowanie lasu,
utrzymanie i powiększanie zasobów i upraw leśnych,
ochronę lasów i dróg leśnych, włączając ochronę przeciwpożarową, łącznie
z gaszeniem pożarów w lasach,
działalność szkółek leśnych,
przystosowywanie, utrzymanie i wykorzystanie zasobów przyrodniczych w ramach
realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu.
Działania te mogą być wykonywane w lasach naturalnych lub zasadzonych.
Podklasa ta nie obejmuje:
uprawy choinek świątecznych na gruntach rolnych, sklasyfikowanej w 01.29.Z,
szkółkarstwa innego niż leśne, sklasyfikowanego w 01.30.Z,
pozyskiwania drewna, sklasyfikowanego w 02.20.Z,
pozyskiwania grzybów i innych dziko rosnących produktów leśnych, sklasyfikowanego
w 02.30.Z,
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02.20.Z

02.30.Z

02.40.Z

ochrony lasu, włączając ochronę przed pożarami (łącznie z gaszeniem pożarów
w lasach) wykonywanej na zlecenie, sklasyfikowanej w 02.40.Z,
produkcji wiórów drewnianych, sklasyfikowanej w 16.10.Z.
Pozyskiwanie drewna
Podklasa ta obejmuje pozyskiwanie:
drewna okrągłego do dalszego przerobu w przemyśle przetwórczym,
drewna okrągłego używanego w postaci nieprzetworzonej takiej jak: kopalniak,
żerdzie i słupy,
drewna i innych produktów leśnych na cele opałowe
oraz
produkcję węgla drzewnego w lesie (z wykorzystaniem metod tradycyjnych).
W wyniku tej działalności powstają drewno użytkowe, zrębki lub drewno opałowe.
Podklasa ta nie obejmuje:
uprawy choinek świątecznych na gruntach rolnych, sklasyfikowanej w 01.29.Z,
urządzania i zagospodarowania lasu oraz utrzymania i powiększania zasobów i upraw
leśnych, sklasyfikowanych w 02.10.Z,
pozyskiwania dziko rosnących produktów leśnych, sklasyfikowanego w 02.30.Z,
produkcji wiórów drewnianych, sklasyfikowanej w 16.10.Z,
produkcji węgla drzewnego otrzymywanego w procesie destylacji drewna,
sklasyfikowanej w 20.14.Z.
Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
Podklasa ta obejmuje pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, takich jak:
grzyby, w tym trufle,
owoce jagodowe,
orzechy leśne,
balaty i pozostałe żywice gumo podobne,
korek,
żywica i szelak nieczyszczony,
karpina,
kora,
igliwie,
choinki,
balsamy,
włókna roślinne,
trawa morska,
żołędzie, kasztany, szyszki, nasiona, owocnie,
mchy i porosty,
inne rośliny leśne i ich części.
Podklasa ta nie obejmuje:
uprawy grzybów, w tym trufli, sklasyfikowanej w 01.13.Z,
uprawy drzew i krzewów owocowych jagodowych lub orzechów, sklasyfikowanej
w 01.25.Z,
uprawy choinek świątecznych na gruntach rolnych, sklasyfikowanej w 01.29.Z,
pozyskiwania drewna opałowego, sklasyfikowanego w 02.20.Z,
produkcji wiórów drewnianych, sklasyfikowanej w 16.10.Z.
Działalność usługowa związana z leśnictwem
Podklasa ta obejmuje:
działalność usługową związaną z leśnictwem, wykonywaną na zlecenie, w zakresie:
o urządzania lasu, włączając inwentaryzacje leśne, oceny i aktualizacje stanu
lasów,
o zagospodarowania lasu,
o ochrony lasu, włącznie z ochroną przed pożarami (łącznie z gaszeniem
pożarów w lasach) oraz zwalczaniem szkodników leśnych,
o doradztwa związanego z zarządzaniem lasem,
o przystosowywania, utrzymania i wykorzystania zasobów przyrodniczych
w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu,
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03.11.Z

03.12.Z

03.21.Z

działalność usługową związaną z pozyskiwaniem drewna, wykonywaną na zlecenie,
włączając zrywkę, podwóz i transport drewna na terenie lasu,
działalność usługową związaną z pozyskiwaniem pozostałych dziko rosnących
produktów leśnych wykonywaną na zlecenie,
wynajem maszyn i urządzeń leśnych z obsługą,
pozostałą działalność usługową związaną z leśnictwem.
Podklasa ta nie obejmuje:
drenowania terenów leśnych, sklasyfikowanego w 43.12.Z,
oczyszczania placów budowy, sklasyfikowanego w 43.12.Z,
wynajmu maszyn i urządzeń leśnych, sklasyfikowanego w 77.31.Z.
Rybołówstwo w wodach morskich
Podklasa ta obejmuje:
połowy ryb na oceanach, morzach i w wewnętrznych wodach morskich,
połowy skorupiaków i mięczaków morskich,
wielorybnictwo,
połowy zwierząt wodnych: żółwi, osłonic, jeżowców itp.,
działalność statków rybackich prowadzących połowy ryb i innych organizmów
wodnych połączone z ich przetwórstwem i konserwowaniem,
pozyskiwanie (poławianie, wydobywanie) pozostałych produktów i organizmów
znajdujących się w wodach morskich, np.: pereł naturalnych, gąbek, korali i alg,
działalność usługową związaną z połowem ryb na oceanach, morzach
i w wewnętrznych wodach morskich.
Podklasa ta nie obejmuje:
połowów ssaków morskich (np. morsów, fok), z wyłączeniem wielorybnictwa,
sklasyfikowanych w 01.70.Z,
przetwórstwa wielorybów na statkach - przetwórniach, sklasyfikowanego w 10.11.Z,
przetwórstwa ryb, skorupiaków, mięczaków i pozostałych organizmów wodnych
na statkach zajmujących się wyłącznie przetwórstwem i przechowywaniem
lub w fabrykach znajdujących się na lądzie, sklasyfikowanego w 10.20.Z,
wynajmowania łodzi rekreacyjnych z załogą, na przejażdżki po morzach i wodach
przybrzeżnych (np. wyprawy na ryby), sklasyfikowanego w 50.10.Z,
działalności związanej z dozorem łowisk oraz usługami patrolowymi, sklasyfikowanej
w 84.24.Z,
działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej
w 93.19.Z.
Rybołówstwo w wodach śródlądowych
Podklasa ta obejmuje:
połowy ryb w wodach śródlądowych,
połowy skorupiaków i mięczaków w wodach śródlądowych,
połowy pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych,
pozyskiwanie surowców znajdujących się w wodach śródlądowych,
działalność usługową związaną z połowem ryb w wodach śródlądowych.
Podklasa ta nie obejmuje:
przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków, sklasyfikowanego w 10.20.Z,
działalności związanej z ochroną łowisk i usługami patrolowymi, sklasyfikowanej
w 84.24.Z,
działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej związanej z amatorskim połowem
ryb i raków w wodach śródlądowych oraz połowem sportowo - rekreacyjnym ryb
w wodach morskich, sklasyfikowanej w 93.19.Z,
działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej
w 93.19.Z.
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich
Podklasa ta obejmuje:
chów i hodowlę ryb w wodach morskich, włączając chów i hodowlę morskich ryb
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10.04.Z
10.11.Z

ozdobnych,
produkcję jaj małż (omułków ostryg itp.), larw homarów, krewetek po okresie
larwowym, narybku i podrostków narybku,
chów i hodowlę szkarłatnic i pozostałych jadalnych wodorostów morskich,
chów i hodowlę skorupiaków, małż, innych mięczaków oraz pozostałych organizmów
wodnych w wodach morskich,
chów i hodowlę ryb i pozostałych organizmów wodnych w wodach słonawych,
chów i hodowlę ryb i pozostałych organizmów morskich w akwenach i zbiornikach
ze słoną wodą,
działalność wylęgarni ryb w wodach morskich,
chów i hodowlę robaków morskich.
Podklasa ta nie obejmuje:
chowu i hodowli żab, sklasyfikowanych w 03.22.Z,
działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej
w 93.19.Z
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
Podklasa ta obejmuje:
chów i hodowlę ryb w stawach rybnych i wodach śródlądowych, włączając chów
i hodowlę ryb ozdobnych w stawach rybnych i w wodach śródlądowych,
chów i hodowlę skorupiaków, małży, innych mięczaków oraz pozostałych organizmów
wodnych w wodach śródlądowych,
działalność związaną z wylęgarniami ryb (słodkowodnych),
chów i hodowlę żab,
działalność usługową związaną z chowem i hodowlą ryb, skorupiaków, mięczaków
i innych organizmów wodnych w stawach rybnych i wodach śródlądowych.
Podklasa ta nie obejmuje:
działalności związanej z chowem i hodowlą ryb i pozostałych organizmów morskich
w akwenach i zbiornikach ze słoną wodą, sklasyfikowanej w 03.21.Z,
działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej
w 93.19.Z.
Produkcja przypraw w zakresie produkcji octu.
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu:

10.12.Z

Podklasa ta obejmuje:
produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa w tuszach,
produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa w kawałkach
wytapianie jadalnego smalcu i innych tłuszczów jadalnych pochodzenia zwierzęcego.
Podklasa ta nie obejmuje:
czynności związane z ubojem zwierząt, obróbką poubojową i paskowaniem mięsa
z bydła, świń, jagniąt, owiec, królików itp.
ubój i przetwarzanie wielorybów na lądzie lub na specjalistycznych statkach,
produkcję skór surowych i skór pochodzących z rzeźni, włączając zdejmowanie wełny
ze skór owczych,
przetwarzanie odpadów zwierzęcych,
produkcję wełny surowej poubojowej.
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu:

10.13.Z

Podklasa ta obejmuje:
produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa z drobiu,
porcjonowanego,
wytapianie jadalnych tłuszczów z drobiu.
Podklasa ta nie obejmuje:
czynności rzeźni związane z ubojem drobiu, obróbką poubojową i pakowaniem mięsa
z drobiu,
produkcję pierza i puchu.
Przetwarzanie wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego:

03.22.Z
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10.20.Z

Podklasa ta obejmuje:
produkcję mięsa suszonego, solonego lub wędzonego,
produkcję wyrobów z mięsa.
Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków:

10.32.Z

Podklasa ta obejmuje:
przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków obejmujące: mrożenie,
głębokie mrożenie, suszenie, gotowanie, wędzenie, solenie, przechowywanie w
solance, puszkowanie itp.,
produkcję mączki rybnej, przeznaczonej do spożycia przez ludzie lub do karmienia
zwierząt,
produkcję mączki, mączki i granulek z ryb i ssaków morskich, nie nadających się do
spożycia przez ludzi,
działalność statków, na których dokonuje się wyłącznie przetwarzania i
konserwowania ryb,
produkcję wyrobów z ryb, skorupiaków i mięczaków: filetów rybnych, ikry, kawioru,
substytutów kawioru itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
obróbkę wodorostów,
Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków z wyjątkiem przemysłowego obierania
ziemniaków.
Produkcja soków z owoców i warzyw:

10.39.Z

Podklasa ta obejmuje:
Produkcję soków z owoców i warzyw
Produkcję koncentratów ze świeżych owoców i warzyw
Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw:

10.41.Z

Podklasa ta obejmuje:
produkcję żywności składającej się głównie z owoców lub warzyw, z wyłączeniem
gotowych dań mrożonych lub w puszkach,
konserwowanie owoców, orzechów i warzyw poprzez zamrażanie, suszenie,
zalewanie olejem lub octem, puszkowanie itp.,
wytwarzanie owocowych i warzywnych artykułów spożywczych,
produkcję dżemów, marmolady i galaretek,
prażenie orzechów,
produkcję artykułów spożywczych z orzechów,
produkcję łatwo psujących się gotowych potraw z owoców i warzyw, takich jak:
sałatki; pakowanie mieszanki sałatek, obrane lub pocięte warzywa, tofu (ser sojowy).
Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych:

10.31.Z

Podklasa ta obejmuje:
produkcję olejów z ryb i ssaków morskich,
produkcję nieoczyszczonych olejów roślinnych: oliwy z oliwek, oleju sojowego, oleju
palmowego, oleju słonecznikowego, oleju z nasion bawełny, oleju rzepakowego, oleju
z siemienia lnianego itp.,
produkcja rafinowanych olejów roślinnych: oliwy z oliwek, oleju sojowego itp.,
Podklasa ta nie obejmuje:
produkcję nieodtłuszczonej mąki i mączki z nasion roślin oleistych, orzechów lub
ziaren oleistych,
przetwarzanie olejów roślinnych: parowanie, gotowanie, odwadnianie, utwardzanie
itp.,
produkcję niejadalnych olejów i tłuszczów zwierzęcych,
produkcję puchu bawełnianego (lintersu), makuchów z nasion oleistych oraz innych
pozostałości powstających przy produkcji oleju.
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10.42.Z

Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych:

10.51.Z

Podklasa ta obejmuje:
produkcję margaryny,
produkcję past będących mieszaniną różnych tłuszczów jadalnych,
produkcję jadalnych mieszanek tłuszczowych zapobiegających przywieraniu do form.
Przetwórstwo mleka i wyrób serów:

10.61.Z

Podklasa ta obejmuje:
produkcję świeżego płynnego mleka, mleka sterylizowanego (włączając mleko
pasteryzowane lub poddane działaniu bardzo wysokich temperatur (tzw. UHT)) oraz
mleka homogenizowanego
produkcję napojów bezalkoholowych na bazie mleka,
produkcję śmietany ze świeżego mleka: sterylizowanej (włączając śmietanę
pasteryzowaną lub poddaną działaniu bardzo wysokich temperatur (tzw. UHT)),
homogenizowanej,
produkcję mleka odwodnionego lub zagęszczonego, słodzonego lub niesłodzonego,
produkcję mleka lub śmietany w postaci stałej,
produkcję masła,
produkcję jogurtu i kefiru,
produkcję serów i twarogów,
produkcję serwatki,
produkcję kazeiny i laktozy.
Wytwarzanie produktów przemiału zbóż:

10.62.Z

10.62.Z
10.81.Z

Podklasa ta obejmuje:
przemiał zbóż: produkcja mąki, kasz, mączki i śruty pszennej; przemiał żyta, owsa,
kukurydzy i innych zbóż,
przemiał ryżu: produkcja ryżu łuskanego, mielonego, polerowanego, lukrowanego,
parowanego lub preparowanego;
produkcję mączki ryżowej,
przemiał surowców warzywnych: produkcję mąki i mączki z suszonych nasion roślin
strączkowych, korzeni lub bulw oraz orzechów jadalnych,
wytwarzanie zbożowej żywności śniadaniowej,
wytwarzanie mąki wieloskładnikowej oraz mieszanek do wypieku chleba, ciast,
herbatników i naleśników.
Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych:
Podklasa ta obejmuje:
wytwarzanie skrobi z ziemniaków, ryżu, kukurydzy itp.,
mielenie kukurydzy metodą mokrą,
wytwarzanie glukozy, syropu glukozowego, maltozy, inuliny, izoglukozy itp.,
wytwarzanie glutenu.
Podklasa ta nie obejmuje:
wytwarzanie tapioki i jej namiastek ze skrobi,
wytwarzanie oleju kukurydzianego.
Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych w zakresie produkcji glukozy i syropu
glukozowego
Produkcja cukru:
Podklasa ta obejmuje:
produkcję i rafinację cukru (sacharozy) oraz substytutów cukru, z buraków, trzciny
cukrowej, klonu i palmy,
produkcję syropów cukrowych,
produkcję melasy,
produkcje syropu i cukru klonowego.
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10.91.Z

Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich:
Podklasa ta obejmuje:
produkcję gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich i ryb, włączając produkcję,
koncentratów paszowych i dodatków paszowych, przygotowanie pasz
jednoskładnikowych,
przetwarzanie odpadów poubojowych do produkcji pasz
w/w mogą powstawać przy prowadzeniu działalności określonych klasą PKD: 10.20.Z, 10.41.Z,
10.42.Z, 10.61.Z, 10.62.Z, 10.81.Z, 11.01.Z, 11.02.Z, 11.03.Z, 11.04.Z, 11.05.Z, 11.06.Z.

10.92.Z

11.01.Z

11.02.Z

11.04.Z

18.89.Z
20.14.Z

Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych:
Podklasa ta obejmuje:
produkcję gotowej paszy dla zwierząt domowych (psów, kotów, ptaków, rybek itp.)
przetwarzanie odpadów poubojowych do produkcji pasz dla zwierząt domowych.
w/w mogą powstawać przy prowadzeniu działalności określonych klasą PKD: 10.20.Z, 10.41.Z,
10.42.Z, 10.61.Z, 10.62.Z, 10.81.Z, 11.01.Z, 11.02.Z, 11.03.Z, 11.04.Z, 11.05.Z, 11.06.Z.
Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi:
Podklasa ta obejmuje:
produkcję alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia.
Z wyjątkiem:
produkcji napojów alkoholowych, takich jak: wódka, whisky, brandy, gin, likiery itp.,
produkcji destylowanych napojów alkoholowych, takich jak: mieszane drinki itp.,
mieszania alkoholi destylowanych
Produkcja win gronowych:
Podklasa ta obejmuje:
produkcję win gronowych,
produkcję gronowych win musujących.
Produkcję win gronowych z zagęszczonego moszczu winogronowego,
Produkcję win gronowych o niskiej zawartości alkoholu lub win bezalkoholowych.
Podklasa ta nie obejmuje:
Mieszania, oczyszczania i butelkowania win gronowych.
Produkcja cydru i pozostałych win owocowych:
Podklasa ta obejmuje:
produkcję napojów alkoholowych otrzymywanych w wyniku fermentacji, ale bez ich
destylowania: sake, cydr (jabłecznik), perry (wino gruszkowe) i inne wina owocowe
produkcję miodu pitnego i napojów mieszanych zawierających wina owocowe,
włączając wyroby wino pochodne i wino podobne
Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych:
Podklasa ta obejmuje:
produkcję wermutu i podobnych niedestylowanych napojów fermentowanych.
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
w zakresie produkcji miodu sztucznego i karmelu
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych w zakresie produkcji
alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego nieprzeznaczonego do spożycia.

Do wsparcia nie kwalifikują się również działalności prowadzące do następujących produktów:
1) stearyna z tłuszczu, oleju i łoju; olej z tłuszczu, oliwy i łoju nieemuglowany, niemieszany i niepreparowany,
które powstają w wyniku wytłaczania smalcu lub łoju podczas prowadzenia działalności objętej podklasą
PKD 10.11.Z lub 10.12.Z.
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3.

2) pozostałości po oczyszczaniu substancji tłuszczowych i wosków zwierzęcych lub roślinnych, które mogą
powstawać podczas prowadzenia działalności objętej podklasą PKD 10.11.Z, 10.12.Z, 10.41.Z.
3) pektyna
4) jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe lub w kawałkach, świeże, chłodzone, mrożone,
solone w solance, suszone lub wędzone, które mogą powstawać podczas prowadzenia działalności objętej
podklasą PKD 10.11.Z, 10.12.Z, 10.13.Z.
5) produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta
objęte działaniami 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi, które mogą powstawać podczas
prowadzenia działalności objętej podklasą PKD 10.11.Z, 10.12.Z, 10.13.Z
Działalność związana z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio
związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi
wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 lit. d) ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. pomocy
państwa nie przyznaje się na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn.
pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci
dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej.
4. Działalność uwarunkowana pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów
sprowadzanych z zagranicy.
Zgodnie z art. 1 pkt 1 lit. e) ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. pomocy
państwa nie przyznaje się na działalność, która uprzywilejowuje towary krajowe w stosunku do towarów
sprowadzanych z zagranicy.
5.

Sektor drogowy transportu towarów - próg pomocy do 100 tys. Euro.

W Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis określona została maksymalna kwota pomocy,
jaką Państwo udzielić może jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat. W odniesieniu
do przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego ustalono pułap 100 000
EUR.
Wyjątkiem jest sytuacja świadczenia usług zintegrowanych, w których sam drogowy transport towarów jest tylko
jednym z elementów usługi, np. usług przeprowadzkowych, pocztowych lub kurierskich albo usług obejmujących
zbieranie i przetwarzanie odpadów, nie należy uznawać za usługi transportowe wówczas kwota dofinansowania nie
ulega obniżeniu.
W związku z nadwyżką mocy przewozowych w sektorze drogowego transportu towarów oraz z uwagi na cele
polityki transportowej w zakresie natężenia ruchu i transportu towarowego, z zakresu stosowania Rozporządzenia
1407/2013 należy wykluczyć pomoc na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów
przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów. Z uwagi
na rozwój sektora drogowego transportu pasażerskiego nie stosuje się już obniżonego pułapu w odniesieniu
do tego sektora.
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Załącznik Nr 7 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu

OŚWIADCZENIE OSOBY APLIKUJĄCEJ O UDZIAŁ W PROJEKCIE „PAKIET NA START – 2”
nr umowy o dofinansowanie: RPSL.07.03.03-24-0569/19
Oś Priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy
Działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
Poddziałania: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

W związku z chęcią przystąpienia do projektu pn. „Pakiet na start - 2” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych oraz oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

Przesłanką umożliwiającą legalne przetwarzanie moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
W związku z realizacją procesu rekrutacji do niniejszego projektu przetwarzane będą kategorie danych
osobowych Uczestnika projektu zgodnie z załącznikiem - zakres zgodny z Wytycznymi w zakresie warunków
gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
Moje dane będą przetwarzane od dnia podpisania niniejszego oświadczenia do wycofania zgody.
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści się w Urzędzie
Miejskim w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich nr 5-7. Administrator wyznaczył Inspektora
Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych
osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl,
b) pod numerem telefonu: 32 273 33 00.
c) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem
„Inspektor ochrony danych”.
Moje dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu rekrutacji do niniejszego projektu
oraz dokumentacji tego procesu.
Moje dane osobowe będą przetwarzane przez:
1) Beneficjenta – Miasto Zabrze reprezentowane przez Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści
się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich nr 5-7.
2) Instytucję Zarządzającą - Zarząd Województwa Śląskiego, w którego imieniu działa Wydział Rozwoju
Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach,
ul. Dąbrowskiego 24; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – dane osobowe@slaskie.pl
3) Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach z siedzibą w Katowicach,
ul. Kościuszki 30; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – iod@wup-katowice.pl
4) instytucje kontrolne upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnych
przepisów prawa.
5) Organizacja pozarządowa wyłoniona w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań komisji
rekrutacyjnej, doradców zawodowych, oficerów dotacyjnych i oficerów niezależnych (wyniki otwartego
konkursu ogłoszone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu administracji
publicznej w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urząd
Miejski w Zabrzu).
Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
Mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia
naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

10. Wymienione prawa będą traktowane w sposób określony w artykułach 13 do 19 Rozdziału III: „Prawa

osoby, której dane dotyczą” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
11. Podanie moich danych osobowych, o których mowa w pkt 2, jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.

Odmowa ich przekazania jest jednoznaczna z brakiem możliwości rozpoczęcia udziału w procesie rekrutacji
do projektu.
12. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
decyzji będących wynikiem profilowania.

…..………………………….……………………
Miejscowość, data

…………………………….……………………………………………
czytelny podpis

Załącznik
do oświadczenia osoby aplikującej o udział w projekcie „Pakiet na start - 2”

Zakres danych osobowych uczestników projektu oraz innych danych osobowych
powierzonych do przetwarzania
Na podstawie art. 28 ust. 3 i ust. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), Kandydat na uczestnika projektu powierza do przetwarzania następujący zakres danych
osobowych w ramach realizacji projektu „Pakiet na start -2”:

1. Dane kandydata na uczestnika projektu

Dane osobowe

Adres
zamieszkania
Dane kontaktowe

Dane dot.
kandydata i inne
dane

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imię (imiona)
Nazwisko
Wiek
PESEL
NIP
Wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
Rodzaj , seria i numer dowodu tożsamości
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Miasto/ wieś
Kod pocztowy
Województwo
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Zamiar podjęcia działalności gospodarczej
Planowana data podjęcia działalności gospodarczej
Zamiar prowadzenia działalności gospodarczej jako osoba fizyczna
Zamiar zarejestrowania i rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie Miasta
Zabrze
Osoba pracująca
Osobą bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy
Osobą bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy
Osobą długotrwale bezrobotna
Osoba bierna zawodowo (nieaktywna zawodowo)
Osoba z niepełnosprawnościami
Osoba o niskich kwalifikacjach
Reemigrant/repatriant
Imigrant
Osoba ubogo pracującą

31
32

33
34
35
36

37

38
39
40

Dane z oświadczeń

41
42
43

44
45
46

47
48

Osoba odchodząca z rolnictwa dot. także rodziny osoby odchodzącej z rolnictwa
Osoba zatrudniona na umowie krótkoterminowej/ umowie cywilnoprawnej, której
miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości wynagrodzenia o których mowa w
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS o obszarze
rynku pracy na lata 2014-2020
Opis planowanej działalności
Informacja o posiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej
Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Informacja o byciu karanym /lub nie/ za przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz o
korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności
prawnych
Informacja o byciu karanym /lub nie/ 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.
Informacja o posiadaniu /lub nie/ zaległości w regulowaniu zobowiązań
cywilnoprawnych
Informacja o korzystaniu /lub nie/ równolegle z innych środków publicznych
Informacja o zatrudnieniu /lub nie/ w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich
3 lat u Beneficjenta/partnera lub wykonawcy uczestniczącego w procesie
rekrutacji.
Informacja o korzystaniu /lub nie/ z pomocy de minimis
Informacja o otrzymaniu /lub nie/ w przeszłości pomocy publicznej dotyczącej tych
samych kosztów kwalifikowalnych
Informacja o ciążącym /lub nie/ obowiązku zwrotu pomocy, wynikający z decyzji
Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym
rynkiem
Informacja o odbywaniu /lub nie/ kary pozbawienia wolności
Informacja o byciu objętym/ lub nie/ dozorem elektronicznym
Informacja o planowaniu/lub nie/ założenia rolniczej działalności gospodarczej i
równocześnie podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z
dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
Informacja o zamiarze /lub nie/ założenia działalności komorniczej zgodnie z ustawą
z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
Deklaracja, że w przypadku otrzymania wsparcia finansowego na rozwój
przedsiębiorczości i/lub wsparcia pomostowego nie zawiesi prowadzenia
działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności
gospodarcze

2. Osoby reprezentujące wnioskodawców i beneficjentów programów unijnych
a)
b)
c)
d)
e)

nazwiska i imiona
rola w projekcie
stanowisko
numer telefonu
adres email

Załącznik Nr 8 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu

UMOWA NR
O UDZIELENIE WSPARCIA SZKOLENIOWEGO
(przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej)
w ramach
Projektu: „Pakiet na start- 2”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu
państwa realizowanego w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą
Umowę o dofinansowanie projektu nr ………….
Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy
Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia - konkurs
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Społeczny)

Zawarta w dniu ……………….………… w Zabrzu pomiędzy
Miastem Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim w Zabrzu,
ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze, NIP 6482743351, REGON: 276255520,
reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zabrze - Małgorzatę Mańkę – Szulik,
zwanym dalej „Beneficjentem”,
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
< pełne dane podmiotu >,

zwanym dalej „Uczestnikiem Projektu”
Strony uzgodniły, co następuje:
§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta wsparcia w formie
usług szkoleniowych dotyczących zagadnień związanych z podejmowaniem
i prowadzeniem działalności gospodarczej.
2. Wsparcie w formie usług szkoleniowych odbywa się na podstawie i zgodnie z założeniami
projektu „Pakiet na start -2”.
3. Uczestnik Projektu otrzymuje wsparcie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej
Umowie.

1

§2
Wsparcie szkoleniowe udzielana jest do dnia zarejestrowania przez Uczestnika Projektu
działalności gospodarczej.
§3
1. Zakres wsparcia ustalany jest na podstawie diagnozy potrzeb szkoleniowych Uczestnika
Projektu, w tym rozmowy z doradcą zawodowym, który zdiagnozuje i opracowuje
indywidualny zakres potrzeb szkoleniowych dla Uczestnika Projektu (w załączniku nr 1
do niniejszej umowy).
2. Data i miejsce realizacji szkoleń ……………………………………………………………………..………………
3. Indywidualny zakres potrzeb szkoleniowych dla uczestnika projektu, określa
w szczególności:
1) zakres tematyczny szkolenia,
2) liczbę godzin przypadających na poszczególne tematy.
4. Wszelkie zmiany do indywidualnego zakres potrzeb szkoleniowych, o którym mowa
w ust. 3 mogą być wprowadzane za zgodą obu stron, zgodnie z § 4 i muszą być zgodne
z projektem.
§4
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności.
2. Jeżeli wniosek o zmianę Umowy pochodzi od Uczestnika Projektu, musi on przedstawić
ten wniosek Beneficjentowi nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych
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 którym mowa w ust. 2 nastąpi z przyczyn niezależnych od Uczestnika Projektu
lub gdy została ona zaakceptowana przez Beneficjenta.
§5
1. Uczestnik projektu może rozwiązać Umowę w każdym momencie bez wypowiedzenia.
2. Beneficjent może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, oznaczającym
wykluczenie Uczestnika Projektu z udziału w projekcie, w przypadkach kiedy:
1) UP opuści więcej niż 20 % godzin szkoleniowych określonych w indywidualnym
zakresie potrzeb szkoleniowych, o którym mowa w § 3 ust.1;
2) naruszy postanowienia umowy;
3) przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania wsparcia
szkoleniowego.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 Uczestnik Projektu traci prawo korzystania
z dalszych usług szkoleniowych oraz traci prawo starania się o wsparcie finansowe
i wsparcie pomostowe na rozwój przedsiębiorczości lub do otrzymywania takiego
wsparcia.
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

§6
Obowiązki i prawa wynikające z umowy nie mogą być w żadnym wypadku przenoszone
na rzecz osoby trzeciej.
Przedmiot niniejszej umowy nie jest objęty regułami dotyczącymi udzielania pomocy
publicznej.
Postanowienia niniejszej umowy podlegają prawu polskiemu.
Wszelkie spory między Beneficjentem a Uczestnikiem Projektu związane z realizacją
niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby
Beneficjenta.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Uczestnikiem Projektu i dwa dla Beneficjenta.
Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony.

§7
Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona
w formie pisemnej oraz będzie w niej powoływany numer niniejszej Umowy.
Korespondencja będzie kierowana na poniższy adres:
Do Beneficjenta: Urząd Miejski w Zabrzu, Wydział Zabrzańskie Centrum Rozwoju
Przedsiębiorczości, ul. Powstańców Śląskich 3, 41-800 Zabrze.
Do Uczestnika Projektu: ………………………………………………………………..
(adres Uczestnika Projektu)

§ 8 – Załączniki
Następujące dokumenty są załącznikami do niniejszej umowy i stanowią jej integralna część:
Załącznik nr 1: Indywidualny zakres potrzeb szkoleniowych.

UCZESTNIK PROJEKTU

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

BENEFICJENT

................................................................
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Załącznik 1 do Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowego

INDYWIDUALNY ZAKRES POTRZEB SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKA PROJEKTU
Imię i nazwisko UP:
INI:
GRUPA:
Udział w szkoleniach, którego zakres merytoryczny przedstawiono poniżej w łącznej liczbie ……..
godzin dydaktycznych realizowanym w okresie od ……………………. do…………………..
Data
godziny
od-do

Liczba
godzin

Miejsce realizacji szkoleń

Tematyka szkolenia wraz z minimalnymi zagadnieniami szczegółowymi

Załącznik Nr 9 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu

Umowa uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Nr umowy:………………………………….
Umowa uczestnictwa w projekcie: „PAKIET NA START- 2” o numerze WND-RPSL.07.03.03-24-0569/19,
realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy
Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs
Zawarta w Zabrzu w dniu ….................................r. pomiędzy:
Nazwa Beneficjenta: Miasto Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim w Zabrzu,
Adres Beneficjenta: ul. Powstańców Śląskich 5-7,
Kod pocztowy, Miasto: 41-800, Zabrze
REGON: 276255520
NIP: 6482743351
zwaną/ym dalej „Beneficjentem”,
reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Zabrze - Małgorzatę Mańkę – Szulik,
a
Imię i nazwisko:
PESEL:
Adres zamieszkania:
zwaną/ym dalej „Uczestnikiem projektu”

Definicje
§ 1.
Ilekroć w umowie jest mowa o:
1) „Beneficjencie” – oznacza to podmiot odpowiedzialny za realizację projektu na podstawie umowy
o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach;
2) „Instytucji Pośredniczącej” – oznacza to Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach z siedzibą
w Katowicach, ul. Kościuszki 30; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych - iod@wupkatowice.pl;
3) „Instytucji Zarządzającej” – oznacza to Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46,
40 -037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl; kontakt
do Inspektora Ochrony Danych Osobowych - iod@slaskie.pl;
4)

„projekcie” - oznacza to projekt pt. „Pakiet na start – 2” realizowany na podstawie umowy
nr RPSL.07.03.03-24-0569/19-00 zawartej pomiędzy Miastem Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie
Miejskim w Zabrzu a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach;

5) „Uczestniku projektu” – oznacza to osobę, która z własnej inicjatywy zgłosiła się do projektu,
a następnie została zakwalifikowana do udziału w nim i jest stroną niniejszej umowy;
6) „wsparciu” – oznacza to wszelkie działania projektowe adresowane do Uczestnika projektu;
7) „partnerze” – podmiot współodpowiedzialny za realizację projektu- nie dotyczy.
Przedmiot umowy
§ 2.
1.

Na warunkach określonych w niniejszej umowie Beneficjent projektu zobowiązuje się zapewnić
Uczestnikowi projektu następujące formy wsparcia oraz świadczenia:
1

1) Szkolenia przed rozpoczęciem działalności gospodarczej *,

2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

1

na poziomie podstawowym w wymiarze minimalnym 48 godzin (6 dni);
na poziomie średniozaawansowanym w wymiarze minimalnym 32 godzin (4 dni);
na poziomie zaawansowanym w wymiarze minimalnym 16 godzin (2 dni).
Wsparcie oficera dotacyjnego w technicznym opracowaniu biznesplanu: w wymiarze 6 godzin.
Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja): w kwocie 23 050,00 zł (słownie:
dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100).
Finansowe wsparcie pomostowe podstawowe: w kwocie do 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące
osiemset złotych 00/100) miesięcznie, przez okres pierwszych 6 miesięcy liczonych od dnia
rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Finansowe wsparcie pomostowe przedłużone: w kwocie do 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące
osiemset złotych 00/100) miesięcznie, przez okres kolejnych 6 miesięcy liczonych od dnia
zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego, jednak nie dłużej niż 12
miesięcy od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Poczęstunek na szkoleniach o wartości (w zależności od zakwalifikowania do grupy
szkoleniowej):
na poziomie podstawowym: o wartości ………….. zł
na poziomie średniozaawansowanym: o wartości …………….. zł
na poziomie zaawansowanym: o wartości ……………….. zł.
Zwrotu kosztów dojazdu (w zależności od zakwalifikowania do grupy szkoleniowej):
na poziomie podstawowym: w kwocie do …………….. zł
na poziomie średniozaawansowanym: w kwocie do …………….. zł
na poziomie zaawansowanym: w kwocie do …………….. zł.
Zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną (w zależności od zakwalifikowania
do grupy szkoleniowej):

* Zaznaczyć właściwe X

2.
3.

na poziomie podstawowym: w kwocie do …………….. zł
na poziomie średniozaawansowanym: w kwocie do …………….. zł
na poziomie zaawansowanym: w kwocie do …………….. zł.
Na warunkach określonych w niniejszej umowie Uczestnik projektu zobowiązuje się do aktywnego
i systematycznego udziału we wszystkich przewidzianych dla niego w projekcie formach wsparcia.
Szczegółowe warunki udziału w projekcie, w tym warunki i zasady korzystania z form wsparcia
i świadczeń, zostały określone w Regulaminie uczestnictwa w projekcie, zamieszczonym o na stronie
internetowej projektu pod adresem: https://miastozabrze.pl/dla-biznesu/projekt-pakiet-na-start-2/.
Prawa i obowiązki Beneficjenta
§ 3.

1.

Beneficjent ma w szczególności obowiązek:
1) Zapewnienia Uczestnikowi bezpłatnego dostępu do wszystkich form wsparcia wymienionych
w §2 ust.1;
2) Zapewnienia Uczestnikowi dostępu do biura projektu oraz kontaktu z upoważnionym
przedstawicielem merytorycznym Beneficjenta;
3) Zapewnienia właściwego standardu pomieszczeń, w których realizowane są poszczególne
formy wsparcia przysługujące Uczestnikowi, w tym przystosowania do potrzeb osoby
z niepełnosprawnościami;
4) Przekazania Uczestnikowi zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów bądź innych dokumentów
potwierdzających udział w danej formie wsparcia.

2.

3.

Beneficjent ma prawo żądać od Uczestnika projektu zwrotu w odpowiednim zakresie kosztów
związanych z Jego udziałem w projekcie, wraz z odsetkami, jeżeli w trakcie realizacji projektu
lub po jego zakończeniu okaże się , że Uczestnik projektu nie spełniał warunków udziału w projekcie
lub podał nieprawdziwe dane w oświadczeniach i dokumentach rekrutacyjnych, albo, gdy wyjdzie
na jaw, że nie spełniał warunków do otrzymania poszczególnych świadczeń w ramach niniejszej umowy.
Beneficjent ma prawo do wypowiedzenia lub zmian niniejszej umowy na warunkach opisanych w § 6.
Prawa i obowiązki Uczestnika projektu
§ 4.

1.

Uczestnik projektu oświadcza, że na dzień podpisania niniejszej umowy spełnia następujące kryteria
warunkujące udział w projekcie:
1) Jest mieszkańcem Zabrza;
2) Zamierza założyć działalność gospodarczą na terenie miasta Zabrze;
3) Jest osobą powyżej 30 roku życia (od dnia 30-ych urodzin);
4) Nie pracuje tj. jest osobą bezrobotną, bierną zawodowo/ nieaktywną zawodowo, znajdującą się
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, należącą co najmniej do jednej z następujących grup:
osoba w wieku 50 lat i więcej;
kobieta;
osoba z niepełnosprawnościami;
osoba długotrwale bezrobotne;
osoba o niskich kwalifikacjach
lub należącą do pozostałych grup, zidentyfikowanych w ramach RPO WSL 2014- 2020, tj.:
reemigranci – w tym repatrianci;
imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);
osoby ubogie pracujące (zgodnie z wytycznymi EFS rynku pracy);
osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów
cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 120 %

5)

2.

minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień
przystąpienia do projektu).
Nie jest osobą odbywającą karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem
elektronicznym.

Uczestnik projektu zobowiązany jest w szczególności do:
1)

Dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie
następujących dokumentów potwierdzających fakt spełnienia wskazanych kryteriów pod
rygorem rozwiązania niniejszej umowy przez Beneficjenta:
a. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy:
zaświadczenie poświadczające rejestrację wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy
(wystawione w terminie maksymalnie 10 dni roboczych przed dniem jego złożenia);
b. W przypadku osób z niepełnosprawnościami: uwierzytelniona przez kandydata/tkę
kserokopia dokumentu potwierdzającego status osoby z niepełnosprawnościami:
w przypadku osób niepełnosprawnych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będzie
to:
orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni
niepełnosprawności określonych w art. 3 wspomnianej ustawy lub
orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych
przepisów, lub
orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,
lub
w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego:
orzeczenie o niepełnosprawności, lub
inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia, taki jak orzeczenie
o stanie zdrowia lub opinia o stanie zdrowia.
c. W przypadku osób pracujących:
Zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie w przypadku braku możliwości otrzymania
zaświadczenia do pracodawcy;
Oświadczenie o poziomie wynagrodzenia.
d. W przypadku osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach
umów cywilno-prawnych:
Umowa krótkoterminowa lub umowa cywilnoprawna;
Oświadczenie o poziomie wynagrodzenia.
e. W przypadku imigrantów przebywających w Polsce :
Obywatel UE/EOG/Szwajcarii:
Dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (np. paszport, dowód tożsamości)
oraz
Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej.
Obywatele państw trzecich:
Dokument podróży (paszport) oraz
Ważny dokument potwierdzający legalność pobytu na terytorium RP:
Karta pobytu lub
Wiza krajowa lub
Tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca lub
Odcisk stempla w paszporcie potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie
zezwolenia na pobyt oraz

Oświadczenie o zamiarze wykonywania pracy na terytorium RP lub dokumenty
potwierdzające wykonywanie pracy na terytorium RP (np. umowa o pracę,
zgłoszenia do ZUS itp.).
f. W przypadku imigrantów nieprzebywających w Polsce:
Obywatel UE/EOG/Szwajcarii:
Dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (np. paszport, dowód tożsamości)
oraz
Dokumenty potwierdzające zamiar wykonywania pracy w Polsce (np. umowa o pracę,
oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy) oraz
Zobowiązanie do podjęcia pracy w Polsce w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału
we wsparciu pod rygorem zwrotu kosztów udzielonego wsparcia.
Obywatele państw trzecich:
Dokument podróży (paszport) oraz
Dokumenty potwierdzające zamiar przybycia do Polski oraz wykonywania pracy
w Polsce
np. wiza w celu wykonywania pracy, umowa o pracę, oświadczenie pracodawcy
o zamiarze powierzenia wykonywania pracy itp.) oraz
Zobowiązanie do podjęcia pracy w Polsce w okresie 3 miesięcy od zakończenia
udziału we wsparciu pod rygorem zwrotu kosztów udzielonego wsparcia.
g. W przypadku reemigrantów przebywających w Polsce:
Dokument potwierdzający tożsamość i polskie obywatelstwo (np. dowód osobisty
lub paszport) oraz
Dokumenty potwierdzające fakt przebywania za granicą Polski przez nieprzerwany okres
co najmniej 6 miesięcy oraz przebywania na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy
(np. dokumenty potwierdzające wymeldowanie/zameldowanie, umowy najmu mieszkań,
rachunki opłat za media, umowy o pracę, zgłoszenia do systemów zabezpieczenia
społecznego itp.).
h. W przypadku reemigrantów nieprzebywających w Polsce:
Dokument potwierdzający
lub paszport) oraz

tożsamość i polskie obywatelstwo

(dowód

osobisty

Dokumenty potwierdzające fakt przebywania za granicą Polski przez nieprzerwany okres
co najmniej 6 miesięcy (m.in. dokumenty potwierdzające wymeldowanie/zameldowanie,
umowy najmu mieszkań, rachunki opłat za media, umowy o pracę, zgłoszenia do systemów
zabezpieczenia społecznego itp.).
i. W przypadku repatriantów przebywających w Polsce:
Dokument podróży (paszport) wraz z wizą krajową w celu repatriacji i stemplem
potwierdzającym datę wjazdu do Polski.
j. W przypadku reemigrantów nieprzebywających w Polsce:
Dokument podróży (paszport) oraz
Wiza krajowa w celu repatriacji.
k. W przypadku osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin:
Oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia lub innej działalności pozarolniczej,
objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (ZUS);
Zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (KRUS),
l. W przypadku osób biernych/nieaktywnych zawodowo,
bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy:

bezrobotnych/długotrwale

informacja z ZUS o przebiegu ubezpieczeń społecznych (zaświadczenie z ZUS
o zgłoszeniu do obowiązkowych ubezpieczeń, które potwierdzi brak odprowadzanych
składek za okres 12 m-cy przed złożeniem zaświadczenia w Biurze Projektu),

m. W przypadku osób ubogich pracujących:
zaświadczenie o zatrudnieniu i
oświadczenie o zarobkach;
n. W przypadku osób pracujących na umowach krótkoterminowych, umowach zlecenia:
uwierzytelniona przez kandydata/kę kserokopia ww. umowy i
oświadczenie o poziomie wynagrodzenia.
Dostarczenie przedmiotowych dokumentów warunkuje rozpoczęcie udziału w formach wsparcia
przewidzianych w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;
2)

Przestrzegania Regulaminu uczestnictwa w projekcie oraz przepisów prawa powszechnego;

3)

Aktywnego udziału we wszystkich formach wsparcia, na które zostanie skierowany przez
Beneficjenta;

4)

Stosowania się do zaleceń personelu projektu, o ile nie są sprzeczne z niniejszą umową,
przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego;

5)

Wypełniania niezbędnych dokumentów związanych z udziałem w projekcie, udostępnionych
przez Beneficjenta oraz upoważnione do tego instytucje, tj. w szczególności: oświadczenie
uczestnika projektu stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy, ankiet ewaluacyjnych
i dokumentów niezbędnych do określenia poziomu wiedzy, kompetencji, motywacji
i predyspozycji (w zależności od specyfiki form wsparcia);

6)

Dostarczenia w terminie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie wszystkich dokumentów
i informacji wskazanych przez Beneficjenta, dotyczących zarówno udzielonego wsparcia,
jak i aktualnej sytuacji społeczno – zawodowej;

3.

Nieobecność na zajęciach w ramach którejkolwiek z form wsparcia może zostać usprawiedliwiona wyłącznie
w wyjątkowych, uzasadnionych i udokumentowanych przez Uczestnika projektu sytuacjach

4.

Uczestnik projektu ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy na warunkach opisanych w § 6.

Ochrona danych osobowych
§ 5.
1.

Administratorem danych osobowych jest Beneficjent, za wyjątkiem zakresu danych osobowych
wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, dla których administratorem danych jest Zarząd
Województwa Śląskiego - Instytucja Zarządzająca.

2.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Zarząd Województwa Śląskiego Instytucję Zarządzającą zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

3.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Beneficjenta:
W Urzędzie Miejskim w Zabrzu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl;
2) pod numerem telefonu: 032 373 33 00;
3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich
nr 5-7 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

4.

Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy, w związku z udzieleniem wsparcia
w ramach projektu.

5.

Beneficjent ma prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestnika projektu zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. f, g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).

6.

Prawo to wynika z niniejszej umowy oraz z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
w szczególności z ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

7.

Dane osobowe będą przetwarzane przez następujących odbiorców: Instytucję Zarządzającą, Instytucję
Pośredniczącą oraz instytucje kontrolne upoważnione do przetwarzania danych osobowych
na podstawie odrębnych przepisów prawa, operatora pocztowego lub kuriera (w przypadku
korespondencji papierowej), podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną projektu, podmioty,
którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych, wyłonionych do realizacji części zadań
projektowych:
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dane będą przetwarzane od dnia podpisania niniejszej umowy do 31.12.2022 r. [zgodnie
z postanowieniami umowy o dofinansowanie].

8.

Uczestnik projektu ma prawo żądać od Beneficjenta dostępu do swoich danych osobowych
oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Wymienione prawa będą realizowane
w sposób określony w artykułach Rozdziału III RODO: „Prawa osoby, której dane dotyczą”. Uczestnik
projektu ma prawo do wniesienia skargi Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia
naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

9.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji postanowień niniejszej umowy. Odmowa
ich przekazania jest jednoznaczna z brakiem możliwości rozpoczęcia udziału w projekcie.

Wypowiedzenie i zmiana umowy
§ 6.
1.

Wypowiedzenie niniejszej umowy przez Beneficjenta może nastąpić wyłącznie z następujących
powodów:
1) Rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez Beneficjenta;
2) Rażące naruszenie postanowień niniejszej umowy przez Uczestnika projektu;
3) Podanie przez Uczestnika projektu nieprawdziwych informacji w procesie rekrutacji do projektu;
4) Powtarzająca się nieusprawiedliwiona nieobecność Uczestnika projektu w organizowanych formach
wsparcia;
5) Rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, reguł organizacyjno - porządkowych bądź
przepisów prawa, którego dopuszcza się Uczestnik projektu, w związku z jego udziałem w projekcie;
6) Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy.

2.

Wypowiedzenie niniejszej umowy przez Uczestnika projektu może nastąpić wyłącznie z następujących
powodów:
1) Rażące naruszenie postanowień niniejszej umowy przez Beneficjenta;
2) Usprawiedliwiona konieczność rezygnacji z udziału w projekcie, wynikająca wyłącznie z przyczyn
zdrowotnych bądź losowych, których wystąpienia nie można było przewidzieć w momencie
zawierania niniejszej umowy;
3) Udokumentowane podjęcie zatrudnienia przed zakończeniem pełnej ścieżki wsparcia (dotyczy tylko
projektów, których celem jest doprowadzenie uczestników do zatrudnienia).

3.

W przypadku rozwiązania umowy w wyniku zaistnienia przesłanek opisanych w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2.
Uczestnik projektu nie ponosi żadnych konsekwencji finansowych, a na Beneficjencie ciąży
zobowiązanie wynikające z §3 ust. 1 pkt 4 – jeśli istnieje ku temu podstawa.

4.

Wypowiedzenie niniejszej umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia i jest skuteczne od dnia
doręczenia go drugiej Stronie zgodnie z art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego.

5.

Zmiana postanowień niniejszej umowy jest dopuszczalna wyłącznie z przyczyn, które są konsekwencją
zmiany zasad realizacji projektu i wymaga formy pisemnej.

6.

Wypowiedzenie umowy nie jest skuteczne w zakresie, w jakim stanowi ona podstawę do przetwarzania
danych osobowych.

Postanowienia końcowe
§ 7.
1.

Strony wskazują następujące adresy do doręczeń:
1) dla Beneficjenta: ………………………………………..,
2) dla Uczestnika projektu: ………………………………………… .

2.

Strony wskazują następujące numery telefoniczne:
1) dla Beneficjenta: …………………………………………………,
2) dla Uczestnika projektu: ………………………………………… .

3.

W przypadku zmiany adresu do doręczeń lub numeru telefonicznego Strona, której dotyczy ta zmiana,
obowiązana jest niezwłocznie powiadomić o powyższym drugą Stronę w formie pisemnej. Zmiany
adresu do doręczeń lub numeru telefonicznego nie wymagają formy aneksu.

§ 8.
1.

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. od dnia ............................ do dnia .............................

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa,
w szczególności Kodeksu cywilnego.

3.

Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy będą rozpoznawane przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Beneficjenta.

4.

Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Uczestnika Projektu
i dwa dla Beneficjenta.

Załączniki:
Załącznik nr 1- Oświadczenie uczestnika projektu;
Załącznik nr 2- Zakres danych osobowych uczestników projektu powierzonych do przetwarzania.

………………………………………
Beneficjent

………………………………..........
Uczestnik projektu

Załącznik nr 1 do Umowy uczestnictwa

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „PAKIET NA START – 2”, przyjmuję do wiadomości, iż:

1) Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. Ligonia
46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony
danych), adres email: daneosobowe@slaskie.pl.
3) Moje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu obsługi ww. projektu,
dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 (RPO WSL), w szczególności:
udzielenia wsparcia
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków
monitoringu
ewaluacji
kontroli
audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje
sprawozdawczości
rozliczenia projektu
odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania
zachowania trwałości projektu
archiwizacji
badań i analiz.
4) Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący
na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO), wynikający z:
a)

art. 125 i 126 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 –
dalej: Rozporządzenie ogólne;

b) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
5) Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt, tj.

- Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800 Zabrze,
ul. Powstańców Śląskich nr 5-7. Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl,
b) pod numerem telefonu: 32 273 33 00.
c) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem
„Inspektor ochrony danych”.
6) Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez
administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt. 3, podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub inne
działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014
- 2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej
lub Beneficjenta, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, dostawcom systemów
informatycznych i usług IT, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji
papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych, oraz organizacji pozarządowej
wyłonionej w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań komisji rekrutacyjnej, doradców zawodowych,
oficerów dotacyjnych i oficerów niezależnych (wyniki otwartego konkursu ogłoszone zostaną w Biuletynie
Informacji Publicznej, w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym
do zamieszczania ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urząd Miejski w Zabrzu) oraz podmiotowi, który
w ramach projektu będzie realizował usługi szkoleniowe.
7) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia ogólnego), bez uszczerbku
dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
8) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9) Administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia moich
danych osobowych.
10) Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania
będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie.
11) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Ponadto, w związku z uczestnictwem w projekcie:
1) W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy
oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji,
potwierdzone stosownym dokumentem*.
2) W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku
pracy, potwierdzone stosownym dokumentem*.
3) Udostępnię informację o swojej sytuacji na rynku pracy firmom badawczym realizującym
ewaluacje/analizy/ekspertyzy na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji
Pośredniczącej lub Beneficjenta.
…..………………………….……………………

………………………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

*Niepotrzebne skreślić (wykreśla Beneficjent w zależności od ogłoszonego konkursu).

CZYTELNY PODPIS
UCZESTNIKA PROJEKTU

Załącznik nr 2 do Umowy uczestnictwa
ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU POWIERZONYCH DO PRZETWARZANIA
Instytucja Zarządzająca powierza Podmiotowi przetwarzającemu następujące kategorie danych
osobowych:
1.

Dane uczestników projektów RPO WSL 2014-2020
Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
a) nazwiska i imiona
b) adres zamieszkania lub pobytu
c) PESEL
d) miejsce pracy
e) zawód
f) wykształcenie
g) numer telefonu
h) wiek
i) adres email
j) informacja o bezdomności*
k) sytuacja społeczna i rodzinna
l) migrant
m) pochodzenie etniczne
n) stan zdrowia
- zakres zgodnie z załącznikiem nr I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. U. UE. z 2013 r. L 347/470)

Dane uczestnika

Dane kontaktowe
uczestnika

2

* Jeżeli dotyczy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Imię
Nazwisko
PESEL
Kraj
Rodzaj uczestnika
2
Nazwa Instytucji *
Płeć
Data urodzenia
Wiek w chwili przystąpienia do projektu
Wykształcenie
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy

20
21
22
23
24
25
26

Szczegóły
i rodzaj wsparcia

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Status uczestnika
projektu w chwili
przystąpienia do
projektu

40
41
42
43

1

* Jeżeli dotyczy

Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA) *
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Data rozpoczęcia udziału w projekcie
Data zakończenia udziału w projekcie
Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
Planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której
skorzystano ze wsparcia*
Wykonywany zawód
Zatrudniony w*
Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie
Sytuacja (2) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie
Inne rezultaty dotyczące osób młodych*
Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką
uczestnictwa*
Rodzaj przyznanego wsparcia
Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
Data zakończenia udziału we wsparciu
Data założenia działalności gospodarczej
Kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej
PKD założonej działalności gospodarczej
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego
pochodzenia
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań*
Osoba z niepełnosprawnościami
Osoba o innej niekorzystnej sytuacji społecznej
Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów
Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
2014-2020 / Zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu*

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 910/ZCRP/2020
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 16 grudnia 2020 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W RAMACH RPO WSL 2014-2020 – Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs

„PAKIET NA START - 2”
nr projektu WND-RPSL.07.03.03-24-0569/19-002

Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy
Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
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§1
Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Beneficjent (Projektodawca, Operator wsparcia finansowego) – podmiot realizujący projekt na
podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Działania 7.3 RPO WSL. W ramach projektu „Pakiet
na start - 2”, funkcję Beneficjenta pełni: Miasto Zabrze z siedzibą w Zabrzu.
2. Projekt – „Pakiet na start - 2”
3. Biuro projektu – oznacza miejsce, w którym realizowany jest projekt przez zespół projektowy.
Biuro projektu znajduje się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, Zabrzańskie Centrum Rozwoju
Przedsiębiorczości przy ul. Powstańców Śląskich 3, e-mail: zcrp@um.zabrze.pl,
sekretariat_zcrp@um.zabrze.pl, tel.: (32) 273 97 75.
Godziny otwarcia Biura Projektu:
poniedziałek 7.30-18.00
wtorek
7.30-15.30
środa
7.30-18.00
czwartek
7.30-15.30
piątek
7.30-15.30
4. Strona internetowa – strona internetowa, na której umieszczane będą informacje dotyczące
projektu, dostępna pod adresem: https://miastozabrze.pl/dla-biznesu/projekt-pakiet-na-start-2/.
5. Uczestnik projektu / UP – osoba fizyczna, która została zakwalifikowana do udziału w projekcie.
W trakcie realizacji projektu uczestnik może zmienić swój status z „osoby fizycznej” na „osobę
fizyczną, która założyła działalność gospodarczą w trakcie korzystania ze wsparcia szkoleniowego
w ramach projektu”. Uczestnik projektu, który jest jednocześnie beneficjentem pomocy de
minimis nazywany jest „uczestnikiem projektu (beneficjentem pomocy)”.
6. Beneficjent pomocy – podmiot utworzony przez uczestnika projektu i korzystający z przyznanej
pomocy finansowej, prowadzący działalność gospodarczą, zgodnie z regułami konkurencji
określonymi w przepisach tytułu VII rozdziału 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(TFUE), który otrzymał pomoc.
7. Działalność gospodarcza – jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa,
usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność
zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6
marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przez prowadzenie
działalności gospodarczej rozumie się także udział w spółkach cywilnych, jawnych oraz
partnerskich. W ramach projektu możliwe jest uruchomienie wyłącznie nowej działalności w
formie: jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej, przy
czym założenie spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej możliwe jest wyłącznie pomiędzy
uczestnikami tego samego projektu. Nie jest dopuszczalny udział uczestnika/uczestników projektu
w podmiocie istniejącym przed rozpoczęciem projektu lub zawiązanie przez uczestnika projektu
jednej z ww. spółek z osobą niebędącą uczestnikiem projektu, również w ciągu 12 miesięcy od dnia
rozpoczęcia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu. Wsparcie finansowe na
rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostać także przyznane uczestnikowi projektu
prowadzącemu wcześniej tzw. nierejestrową działalność zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292).
8. Dzień udzielenia pomocy de minimis – za datę przyznania pomocy de minimis uznaje się datę
podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacja, wsparcie pomostowe, aneks dot.
przedłużonego wsparcia pomostowego) zawieranej między Beneficjentem, a Uczestnikiem/
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9.

10.

11.
12.

13.

14.

Uczestniczką projektu. Umowa precyzyjnie określa wysokość środków, jakie otrzyma dany UP
w ramach projektu.
Dzień– dzień kalendarzowy, o ile nie wskazano inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania
czynności przypada na dzień ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa
następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
Dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej – dzień wskazany jako data rozpoczęcia działalności
we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub data
zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Instytucja Pośrednicząca (IP) – oznacza to Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (ul. Kościuszki
30, 40-048 Katowice).
Dzień skutecznego doręczenia informacji uczestnikowi projektu – za dzień skutecznego
doręczenia informacji uczestnikowi uznaje się:
a) w przypadku odbioru osobistego lub przez pełnomocnika – datę odbioru osobistego
potwierdzoną podpisem UP lub pełnomocnika. Każda osoba biorąca udział w projekcie może
ustanowić swojego pełnomocnika, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz.
1740), do odbioru dokumentów z Biura Projektu;
b) w przypadku przesyłki za pośrednictwem operatora w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r.
– Prawo pocztowe – datę wskazaną na zwrotnym potwierdzeniu odbioru dostarczonemu
zgodnie z postanowieniami art. 42-44 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020
r. poz. 256 z późn. zm.), a w razie braku podjęcia przesyłki – za dzień ten uznaje się czternasty
dzień od dnia pierwszego awizowania przesyłki, a jeśli dzień ten przypada na dzień wolny od
pracy, wówczas następny dzień roboczy;
c) w drodze elektronicznej (w tym opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym) – jeśli UP
udostępnił Beneficjentowi adres e-mail – datę potwierdzenia odbioru wiadomości
elektronicznej (e-mail).
Jeżeli doręczenie miało miejsce w więcej niż w jednej z form przewidzianych powyżej, skuteczność
ustalana jest w zależności, która z powyższych dat jest wcześniejsza.
Dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez uczestnika projektu – za dzień
skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi uznaje się:
a) w przypadku doręczenia osobistego lub przez pełnomocnika – datę odbioru osobistego
potwierdzoną podpisem pracownika Biura Projektu. Każda osoba biorąca udział w projekcie
może ustanowić swojego pełnomocnika, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2020
r. poz. 1740) , do doręczenia dokumentów do Biura Projektu;
b) w przypadku przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia
23.11.2012 r. – Prawo pocztowe – datę nadania (tj. datę stempla pocztowego);
c) w przypadku przesyłki za pośrednictwem firm kurierskich – datę wpływu do Biura Projektu;
d) w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym;
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu – datę wpływu na adres
Biura
Projektu
(obowiązujący
adres
mailowy:
zcrp@um.zabrze.pl,
sekretariat_zcrp@um.zabrze.pl).
Jeżeli doręczenie miało miejsce w więcej niż w jednej z form przewidzianych powyżej, skuteczność
ustalana jest w zależności, która z powyższych dat jest wcześniejsza.
Dopuszcza się przyjęcie dokumentów od uczestnika/pełnomocnika, który pojawił się w Biurze
Projektu w godzinach jego urzędowania, jednak z przyczyn od niego niezależnych (np. długi czas
oczekiwania w kolejce do złożenia dokumentów) efektywne złożenie dokumentów nastąpiło już
po czasie urzędowania Biura Projektu.
Pomoc de minimis – pomoc inna niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie; pomoc
spełniająca przesłanki określone we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących
pomocy de minimis innej niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

3

15. Standard – oznacza to Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz
uczestników projektów w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
16. Kwota minimalnego wynagrodzenia – kwota określona na podstawie art. 2 Ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177
z późn. zm.).
17. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja) – wsparcie kapitałowe
dla nowo powstałego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą udzielane do wysokości
23 050,00 PLN na Uczestnika/Uczestniczkę Projektu. W ramach projektu wsparcie przeznaczone
dla 34 UP.
18. Wsparcie pomostowe podstawowe – wsparcie udzielane Uczestnikom/Uczestniczkom projektu
w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe
wsparcie pomostowe, którego maksymalna wysokość nie może przekroczyć równowartości
minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego
(dotacji), wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach niniejszego projektu oraz
otrzymały w ramach projektu wsparcie finansowe w postaci dotacji. W ramach niniejszego
projektu przewidziano finansowe podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości do 2 800,00 zł
miesięcznie na Uczestnika. Wartość udzielonej pomocy de minimis, stanowiącej podstawowe
wsparcie pomostowe należy zdyskontować. Zasady dyskontowania określa Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości
pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz.U. z 2018 r. poz. 461). W tym przypadku
wartość pomocy jest ustalana jako Ekwiwalent Dotacji Brutto (EDB). W przypadku zmiany wartości
udzielonej pomocy podlega ona ponownemu zdyskontowaniu. W ramach projektu wsparcie
przeznaczone dla 34 UP.
19. Wsparcie pomostowe przedłużone – wsparcie udzielane po zakończeniu podstawowego wsparcia
pomostowego nie dłużej niż do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
obejmujące finansowe wsparcie pomostowe, którego maksymalna wysokość nie może
przekroczyć równowartości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień przyznania
wsparcia bezzwrotnego (dotacji). wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach
danego projektu oraz otrzymały podstawowe wsparcie pomostowe. W ramach niniejszego
projektu przewidziano finansowe przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości do 2 800,00 zł
miesięcznie na Uczestnika. Wartość udzielonej pomocy de minimis, stanowiącej przedłużone
finansowe wsparcie pomostowe należy zdyskontować. Zasady dyskontowania określa
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu
obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz.U. z 2018 r. poz. 461). W
tym przypadku wartość pomocy jest ustalana jako Ekwiwalent Dotacji Brutto (EDB). W przypadku
zmiany wartości udzielonej pomocy podlega ona ponownemu zdyskontowaniu. W ramach
projektu wsparcie przeznaczone dla 34 UP.
20. Oficer niezależny – osoba dokonująca oceny merytorycznej Biznesplanu (oceniająca punktowo).
Wykształcenie: wyższe z dziedziny: ekonomii, księgowości, marketingu, zarządzania, prawa,
coachingu. Kwalifikacje: związane z obszarem przedsiębiorczości, dodatkowe certyfikaty
/ świadectwa szkoleń, kursów. Doświadczenie zawodowe: min. 2-letnie w zakresie wspierania
rozwoju przedsiębiorczości, np. prowadzenie własnej działalności gospodarczej, prowadzenie
szkoleń/doradztwa w zakresie przedsiębiorczości, sprawdzanie biznesplanów, dokonywanie
oceny wniosków dotyczących przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
/ biznesplanów.
21. Oficer dotacyjny – osoba, która służy Uczestnikowi projektu pomocą w technicznym wypełnieniu
Biznesplanu oraz jednocześnie dokonuje jego oceny formalnej. Wykształcenie: wyższe z dziedziny:
ekonomii, księgowości, marketingu, zarządzania, prawa, coachingu. Kwalifikacje: związane

4

z obszarem przedsiębiorczości, dodatkowe certyfikaty/ świadectwa szkoleń, kursów.
Doświadczenie zawodowe: min. 2-letnie w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości, np.
prowadzenie własnej działalności gospodarczej, prowadzenie szkoleń/doradztwa w zakresie
przedsiębiorczości, pisanie biznesplanów, dokonywanie oceny wniosków dotyczących
przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości/ biznesplanów.
§2
Wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
1. Wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej jest obowiązkowo kierowane
do wszystkich uczestników projektu w zakresie profesjonalnie zdiagnozowanym na etapie
obligatoryjnej, rekrutacyjnej rozmowy z doradcą zawodowym.
2. Wsparcie szkoleniowe umożliwia uczestnikom projektu uzyskanie wiedzy i umiejętności
potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Realizacja wsparcia szkoleniowego w ramach projektu odbywa się na podstawie
Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowego, zawartej między Uczestnikiem Projektu
a Projektodawcą oraz wskazanego na etapie rekrutacji zakresu tematycznego szkoleń związanych
z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.
4. Usługi szkoleniowe będą oferowane w trzech kategoriach:
podstawowa – dla osób, które nie posiadają żadnej wiedzy z zakresu prowadzenia firmy
(szkolenia w wymiarze minimalnym 48 godzin z zakresu zakładania i prowadzenia firmy);
średniozaawansowana – dla osób, które posiadają wiedzę ogólną, teoretyczną z zakresu
prowadzenia firmy (szkolenia w wymiarze minimalnym 32 godzin z zakresu zakładania
i prowadzenia firmy);
zaawansowana – dla osób, które posiadają praktyczne doświadczenie w prowadzeniu firmy
i wiedzę z zakresu przedsiębiorczości:
prowadziły własną działalność gospodarczą i/lub,
były wspólnikami/udziałowcami w dowolnej spółce i/lub,
były osobami współpracującymi1 i posiadają wiedzę z zakresu prowadzenia firmy
(szkolenia w wymiarze minimalnym 16 godzin z zakresu specjalistycznego prowadzenia
firmy).
5. Przewidziany w projekcie zakres szkoleń obejmuje następujące zagadnienia:
zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
budowanie biznesplanu,
zagadnienia prawne,
zagadnienia podatkowe,
marketing.
Szczegółowy zakres i liczba godzin szkoleniowych wynikać będzie z Indywidualnego zakresu
potrzeb szkoleniowych dla Uczestnika projektu. Szkolenia przeprowadzone zostaną w 3 grupach
max. 12 osobowych.
Metodyka prowadzenia szkoleń: wykłady i warsztaty.
6. Beneficjent zapewnia Uczestnikom Projektu poczęstunek, zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot
kosztów opieki nad osobą zależną podczas szkoleń.
7. Każdy Uczestnik Projektu jest zobowiązany do uczestnictwa we wsparciu szkoleniowym
(adekwatnym do indywidualnych potrzeb zdiagnozowanych podczas rozmowy z doradcą
zawodowym na etapie rekrutacji). Udział we wsparciu szkoleniowym (określonym w ust. 4) jest
warunkiem starania się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotację) oraz wsparcie
1 Definicja osoby współpracującej zgodna z art. 8 ust.11 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.
U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.).
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pomostowe. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uczestnictwa w co najmniej 80% godzin
przewidzianych na realizację szkoleń w danej kategorii, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Potwierdzeniem udziału w przedmiotowym wsparciu są formularze wykonania usługi
szkoleniowej.
8. Z uwagi na przepisy dotyczące pomocy de minimis, rekomenduje się, aby Uczestnik Projektu
zarejestrował
działalność
gospodarczą
po
zrealizowaniu
usługi
szkoleniowej.
W przypadku, gdy uczestnik projektu zarejestruje działalność gospodarczą przed zakończeniem
realizacji usługi szkoleniowej, przedmiotowa usługa objęta będzie pomocą de minimis,
a jej udzielenie zostanie poprzedzone zawarciem Aneksu do umowy o udzielenie wsparcia
szkoleniowego między Beneficjentem pomocy, a Projektodawcą, określającego formę
i wartość pomocy, którą będzie objęty Beneficjent pomocy.
§3
Ogólne zasady przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
1. O wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotację) mogą ubiegać się Uczestnicy
Projektu, którzy wzięli udział w minimum 80% godzin szkoleń (określonych w §2 ust. 4)
przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą
zawodowym podczas rekrutacji.
2. Nie jest konieczne zarejestrowanie działalności gospodarczej przez Uczestnika Projektu w celu
ubiegania się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, jednakże warunkiem podpisania
Umowy o udzielenie wsparcia finansowego jest zarejestrowanie działalności gospodarczej
w terminie maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty uzyskania ostatecznej informacji
o otrzymaniu wsparcia finansowego w ramach projektu. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu w sytuacjach losowych i niezależnych od uczestnika
projektu. Data zarejestrowania działalności gospodarczej przez UP nie może być późniejsza od daty
podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Planowany termin zarejestrowania
działalności gospodarczej przez Uczestników Projektu: maj - październik 2021 r.
3. W ramach projektu możliwe jest uruchomienie wyłącznie nowej działalności w formie:
jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej, przy czym
założenie spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej możliwe jest wyłącznie pomiędzy uczestnikami
tego samego projektu. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostać
także przyznane uczestnikowi projektu prowadzącemu wcześniej działalność zgodnie z art. 5 ust.
1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292.), który
jednocześnie spełnia pozostałe warunki udziału w projekcie.
4. Warunkiem przyznania wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest złożenie
przez uczestnika projektu oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków
publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków
związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej (załącznik do biznesplanu)
Działalność gospodarcza założona w ramach projektu prowadzona jest na zasadach określonych
w ustawie Prawo przedsiębiorców.
5. Wsparcie nie jest udzielane osobom, które:
a) posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły
działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu ;
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b) zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub o Krajowym Rejestrze
Sądowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;.
c) zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać
ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174, z późn. zm.);
d) zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r.
o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121 z późn. zm.).

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

Nie jest również dopuszczalny udział uczestnika projektu w podmiocie istniejącym przed
rozpoczęciem projektu lub zawiązanie przez uczestnika projektu jednej z ww. spółek z osobą
niebędącą uczestnikiem projektu, również w ciągu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia
działalności gospodarczej przez uczestnika projektu.
Działalność gospodarcza Uczestnika projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze Miasta
Zabrze.
Mając na uwadze stopień uzależnienia zakwalifikowania kandydata do udziału w projekcie od
oceny formularza rekrutacyjnego, w tym „pomysłu na biznes”, uczestnicy projektu na etapie
sporządzania biznesplanu, co do zasady nie powinni dokonywać całkowitej zmiany profilu
działalności gospodarczej w stosunku do planowanej na etapie rekrutacji, tj. opisanej
w formularzu zgłoszeniowym. Jednakże nie ma przeciwwskazań, aby na etapie konstruowania
założeń biznesplanu profil planowanej działalności gospodarczej został rozszerzony
lub zmodyfikowany, jednak każdorazowo zmiana taka musi być uzasadniona i zostać
zaakceptowana przez Beneficjenta na pisemny wniosek Uczestnika Projektu.
Uczestnik projektu w trakcie uczestniczenia w Projekcie oraz w okresie co najmniej pierwszych
12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej nie ma możliwości całkowitej zmiany profilu
działalności względem działalności przedstawionej w biznesplanie. Jednakże nie ma
przeciwwskazań, aby profil prowadzonej działalności gospodarczej został rozszerzony
lub zmodyfikowany w niewielkim zakresie.
Wysokość dotacji odpowiada stawce jednostkowej określonej w Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy
na lata 2014-2020 i wynosi 23 050,00 brutto PLN.
Wsparcie w postaci środków na rozwój przedsiębiorczości udzielane jest na podstawie Umowy
o udzielenie wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a Beneficjentem,
w terminie określonym przez Beneficjenta.
Otrzymane wsparcie finansowe może stanowić 100% całości inwestycji.
Wsparcie finansowe przyznawane jest wyłącznie w celu sfinansowania niezbędnych kosztów
związanych z rozpoczęciem lub prowadzeniem działalności gospodarczej. Ww. koszty muszą zostać
odpowiednio uzasadnione przez Wnioskodawcę w biznesplanie.
Katalog wydatków kwalifikowalnych w odniesieniu do pomocy de minimis jest katalogiem
otwartym.
Wsparcie finansowe jest udzielane w oparciu o zasadę de minimis i musi spełniać warunki
dopuszczalności udzielania pomocy określone w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy w ramach programów
operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020 publicznej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1073.).
Uczestnik projektu zobowiązany jest do realizacji działań informacyjno-promocyjnych w zakresie
finansowania prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności poprzez
informowanie opinii publicznej o źródłach finansowania prowadzonej działalności gospodarczej
założonej w ramach niniejszego projektu oraz oznaczenie zakupionego ze wsparcia finansowego
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i pomostowego sprzętu i wyposażenia w sposób adekwatny do jego specyfiki, a także oznaczenie
pomieszczeń, w których działalność jest prowadzona.
16. Beneficjent udostępni Uczestnikowi projektu obowiązujące loga i logotypy do oznaczenia przez
niego prowadzonej działalności gospodarczej.
§4
Procedura składania biznesplanów
1. W technicznym wypełnieniu biznesplanu pomocą Uczestnikowi projektu będzie służył Oficer
dotacyjny, który dokona również jego oceny formalnej.
2. Biznesplan (zał. 1 do niniejszego Regulaminu), składany jest przez Uczestnika Projektu
do Beneficjenta w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze.
3. Biznesplan może zostać złożony przez Uczestnika Projektu zarówno przed zarejestrowaniem
działalności, jak i po jej zarejestrowaniu, jednak w terminie wskazanym przez Beneficjenta.
Z uwagi na przepisy dotyczące pomocy de minimis, rekomenduje się aby Uczestnik Projektu
zarejestrował działalność gospodarczą po zrealizowaniu usługi szkoleniowej.
4. Uczestnik składa Biznesplan (na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa), do którego zobowiązany
jest załączyć, co najmniej:
a)
potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum
80% godzin szkoleń,
b)
oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku
podatkowym
i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej
otrzymanie (zał. 2 do niniejszego Regulaminu) / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de
minimis (zał. 3 do niniejszego Regulaminu),
c)
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 4
do niniejszego Regulaminu),
d)
zbiór oświadczeń (zał. nr 5 do niniejszego Regulaminu):
oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali
zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed
przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium
Polski),
oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym
zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach PO
WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz
prowadzeniem działalności gospodarczej,
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni
z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1444),
oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie
toczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego
dotyczącego niespłaconych zobowiązań,
oświadczenie potwierdzające, że działalność gospodarcza, na którą uczestnik projektu
otrzymuje środki nie była prowadzona wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem
zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej
działalności,
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5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy
w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:
e)
wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument
poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc
przed dniem złożenia biznesplanu,
f)
dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np.
kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).
W przypadku składania biznesplanu przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności
gospodarczej, do biznesplanu załączane są załączniki zgodnie z §4 ust. 4 pkt a)-e), a pozostałe
wymagane
od przedsiębiorcy dokumenty zgodnie z §4 ust. 4 pkt f) powinny zostać dostarczone do momentu
podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Ponadto Beneficjent może określić
w ogłoszeniu o naborze dodatkowe, niezbędne z punktu widzenia oceny merytorycznej
i formalnej dokumenty, które powinny zostać załączone przez uczestnika do biznesplanu.
W przypadku, gdy aplikującym jest Uczestnik Projektu, który wraz z innymi Uczestnikami planuje
utworzenie bądź już utworzył spółkę, w biznesplanie wpisuje pozostałych uczestników
przedsięwzięcia, którzy zamierzają w ramach prowadzonej działalności ubiegać się o wsparcie
finansowe na rozwój przedsiębiorczości.
Uczestnik projektu może załączyć inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego
biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień.
Wzór biznesplanu oraz wzory dokumentów, o których mowa w §4 ust. 4 pkt b-e, stanowią
załączniki do niniejszego Regulaminu.
O terminie, jaki przewidziano na składanie biznesplanów UP zostaną poinformowani poprzez
stronę internetową Projektu oraz zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta.
Ponadto Beneficjent przekaże każdemu Uczestnikowi projektu pisemną informację o terminie
rozpoczęcia naboru biznesplanów. Planowany termin naboru biznesplanów to: maj- lipiec 2021 r.
Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami,
zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez
Beneficjenta, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 ust. 11
niniejszego Regulaminu. Osobiście dokumenty można składać w:
Biurze Projektu: Urząd Miejski w Zabrzu, Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Powstańców Śląskich 3, tel.: (32) 273 97 75.
Godziny otwarcia Biura Projektu:
poniedziałek 7.30-18.00
wtorek
7.30-15.30
środa
7.30-18.00
czwartek
7.30-15.30
piątek
7.30-15.30
Beneficjent nie dopuszcza składania dokumentów za pośrednictwem faksu lub skanu.
Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu
o naborze nie będą rozpatrywane.
Jeden UP może ubiegać się o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości wyłącznie na podstawie
jednego złożonego biznesplanu. W przypadku, gdy uczestnik projektu złoży więcej niż jeden
biznesplan, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie
złożonego biznesplanu i złożenie nowego w terminie trwania naboru.
Biznesplany wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane
wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, biznesplan należy
czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na
każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową
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15.
16.

17.
18.

dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami
należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez
parafowania każdej strony).
Pola, które danego UP nie dotyczą, należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie
jakiejkolwiek pozycji w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.
Kopie wymaganych załączników do biznesplanu wymienionych w §4 ust. 4 powinny być
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za
zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność
z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony ... do strony
...” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone
datą.
Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów,
logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.
Biznesplan wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej
kopercie opisanej według poniższego wzoru:
Imię i nazwisko
Uczestnika/Uczestniczki projektu
Nazwa przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)
Adres
Biznesplan w ramach „Pakiet na start - 2”
Urząd Miejski w Zabrzu
Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Powstańców Śląskich 3
41-800 Zabrze

§5
Ocena formalna biznesplanów
1. Każdy biznesplan jest oceniany pod względem formalnym przez jednego Oficera dotacyjnego.
2. Osoby, których biznesplany nie zawierają wymaganych załączników lub posiadają braki formalne,
tj. np. brak podpisu, pozostawione puste pola, będą zgodnie z definicją skutecznego doręczenia
informacji wezwane do ich uzupełnienia.
3. Korekty błędów formalnych należy dokonać, w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania
wezwania, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji określoną w §1 ust. 11
niniejszego Regulaminu. W celu przyspieszenia procedury korekty błędów formalnych, Beneficjent
rekomenduje wizytę osobistą Uczestnika w Biurze Projektu.
4. Uczestnik zobowiązany jest do naniesienia poprawek/uzupełnienia złożonych dokumentów,
a nie ponownego złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Uzupełnienie lub poprawa
biznesplanu może dotyczyć jedynie elementów wskazanych przez Oficera dotacyjnego.
5. Korekcie formalnej nie podlegają złożone oświadczenia, wyjątek stanowi korekta, która nie ma
wpływu na treść merytoryczną oświadczenia (np. brak podpisu) oraz oczywiste błędy pisarskie.
6. Po dokonaniu poprawek/uzupełnień biznesplan jest przekazywany do ponownej oceny formalnej.
7. W przypadku niedokonania bądź błędnego dokonania poprawek/uzupełnień w terminie
wskazanym w pkt 3 biznesplan zostaje odrzucony z przyczyn formalnych.
8. Ponowna ocena formalna jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
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9. Biznesplany, które uzyskały pozytywną ocenę formalną, będą podlegały ocenie merytorycznej.
§6
Ocena merytoryczna biznesplanów
1. Przed rozpoczęciem oceny merytorycznej oficerowie winni pisemnie zapoznać się/ustalić
Standardy oceny biznesplanów, tj. określić jakie informacje/dane ujęte w biznesplanach będą
brane pod uwagę przy przyznawaniu punktów w poszczególnych kryteriach. Dokument Standardy
oceny biznesplanów powinien zostać zaakceptowany i podpisany przez wszystkich oceniających
oficerów oraz zatwierdzony przez osobę upoważnioną przez Beneficjenta.
2. Każdy biznesplan oceniany jest pod względem merytorycznym przez dwóch, wybranych Oficerów
Niezależnych (Oficerem niezależnym, dokonującym oceny merytorycznej (oceniającym punktowo)
nie może być Oficer dotacyjny, tj. ten, który służył pomocą przy wypełnianiu Biznesplanu).
3. Ocena biznesplanów odbywać się będzie zgodnie z kryteriami zawartymi w w/w Standardach
oceny biznesplanów oraz założeniami wniosku o dofinansowanie Projektu w oparciu o Kartę Oceny
Biznesplanu wraz z uzasadnieniem (zał. 6 do niniejszego Regulaminu).
4. Oceniane będą następujące elementy:
I. Celowość przedsięwzięcia:
uzasadnienie dla utworzenia przedsiębiorstwa (kompletność opisu, przejrzystość, zrozumiałość
założeń, opis mocnych i słabych stron przedsięwzięcia oraz szans i zagrożeń) – maksymalna
liczba punktów – 5
II. Realność założeń:
realność projektowanych produktów / usług i możliwości ich realizacji – maksymalna liczba
punktów – 10
racjonalność oszacowania liczby potencjalnych klientów w stosunku do planu przedsięwzięcia,
w tym ocena zapotrzebowania i możliwej skali zbytu na towary lub usługi planowane do
wytworzenia w ramach działalności objętej dofinansowaniem – maksymalna liczba punktów
– 10
realność przyjętej polityki cenowej oraz prognozowanej sprzedaży – maksymalna liczba
punktów – 10
III. Trwałość projektu:
spójność wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego wnioskodawcy z planowanym
przedsięwzięciem – maksymalna liczba punktów – 10
posiadane zaplecze finansowe, w tym wkład własny- maksymalna liczba punktów – 10
posiadane zaplecze materiałowe – maksymalna liczba punktów – 5
IV. Efektywność kosztowa:
przewidywane wydatki są adekwatne i zgodne z zaproponowanymi działaniami i produktami –
maksymalna liczba punktów – 10
proponowane źródła finansowania dają gwarancję realizacji projektu, w tym możliwość
zapewnienia płynności finansowej również po upływie okresu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia
działalności gospodarczej – maksymalna liczba punktów – 10
V. Zgodność projektu ze zdefiniowanymi potrzebami planowanego przedsięwzięcia:
spójność planowanych zakupów inwestycyjnych z rodzajem działalności (w tym posiadanie
uprawnień
do
obsługi
zakupionego
sprzętu),
w
tym
stopień,
w jakim zaplanowane zakupy inwestycyjne umożliwiają kompleksową realizację
przedsięwzięcia – maksymalna liczba punktów – 10
wielowariantowość (możliwość rozszerzenia działalności lub zmiany jej profilu) – maksymalna
liczba punktów – 5
VI. Inne kryteria
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5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Promocja i dystrybucja – kanały dystrybucji, formy promocji i reklamy oraz sposoby wejścia na
rynek – maksymalna liczba punktów – 5.
W trakcie oceny merytorycznej biznesplan może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Końcowa ocena punktowa danego biznesplanu stanowi średnią arytmetyczną ocen
merytorycznych dokonanych przez Oficerów niezależnych, oceniających dany biznesplan.
W stosowanej punktacji dopuszcza się wyłącznie liczby całkowite.
Biznesplany, które w każdej z kart, otrzymały ocenę co najmniej 60% punktów ogólnej sumy
punktów (tj. 60 punktów), zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (oznaczonej
cyframi rzymskimi) uzyskały przynajmniej 60% punktów, uzyskują ocenę pozytywną i umieszczane
są na liście rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania.
W przypadku rozbieżności punktowej ocen Oficerów niezależnych wynoszącej więcej niż 30%
punktów liczonych od ogólnej sumy punktów (przy czym ocena przynajmniej jednej z nich musi
być pozytywna), biznesplan musi zostać oceniony przez trzeciego oficera, wyłonionego przez
osobę upoważnioną przez Beneficjenta, spośród osób, które wcześniej nie dokonywały oceny tego
biznesplanu. Ocena tego oficera stanowi wówczas ocenę ostateczną dokumentu.
Dyskusja pomiędzy Oficerami w celu usunięcia rozbieżności, tzw. uzgodnienie stanowiska, możliwa
jest w sytuacji rozbieżności pomiędzy opiniami Oficerów niezależnych w zakresie kwestii
finansowych biznesplanu, przy czym oceny obu Oficerów muszą być pozytywne. W takim
przypadku sporządzona zostanie notatka.
Biznesplan może zostać odrzucony w przypadku, gdy podczas oceny Oficer niezależny stwierdzi,
iż opisana przez wnioskodawcę działalność gospodarcza jest wykluczona z możliwości uzyskania
pomocy de minimis lub dostrzeże inne naruszenia zasad i przepisów uniemożliwiające przyznanie
wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Złożenie dokumentów poświadczających
nieprawdę, stanowi podstawę do nieudzielania pomocy na każdym etapie wsparcia.
Po dokonaniu oceny obejmującej wszystkie złożone biznesplany, Beneficjent informuje
w formie pisemnej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji każdego Uczestnika
projektu o wynikach oceny biznesplanu oraz przedstawia uzasadnienie przyznanej oceny
dołączając kserokopie Kart oceny biznesplanu z zachowaniem zasad określonych w Ustawie z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1781 z późn. zm.) Uczestnik
Projektu, którego biznesplan po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie, ma prawo
złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania).
Odwołanie powinno zostać złożone w formie pisemnej, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia
informacji w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej informacji
o wynikach oceny merytorycznej biznesplanu. W celu przyspieszenia procedury, Beneficjent
rekomenduje osobiste doręczenie dokumentów do Biura Projektu. Odwołanie złożone po w/w
terminie nie podlega rozpatrzeniu przez Oficerów niezależnych.
Odwołanie powinno zawierać wyjaśnienia i informacje dotyczące zakresu przedsięwzięcia
oraz powinno odnosić się do uzasadnień Oficerów niezależnych. Przedmiotowe
wyjaśnienia/informacje nie mogą przedstawiać nowych okoliczności, względem tych, które zostały
opisywane uprzednio przez UP i stanowiły podstawę oceny wniosku.
Ponownej ocenie podlegają jedynie te części biznesplanu, które były przedmiotem odwołania. Jeśli
z treści odwołania Uczestnika projektu nie wynika jednoznacznie, jaka część oceny biznesplanu
została zakwestionowana, biznesplan taki podlega powtórnej ocenie w całości.
W terminie 5 dni roboczych od otrzymania odwołań, dwóch Oficerów niezależnych dokonuje
ponownej oceny biznesplanu. Powtórnej oceny nie mogą dokonywać Oficerowie niezależni
biorący udział w pierwotnej ocenie, ani Oficer dotacyjny, który dokonał oceny formalnej
biznesplanu. Oficerowie niezależni dokonujący ponownej oceny biznesplanu w trybie
odwoławczym, nie mogą również zapoznawać się z jego poprzednią oceną.
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16. Powtórna ocena nie może skutkować obniżeniem zarówno pierwotnej liczby punktów, jak
i pierwotnie przyznanej kwoty wsparcia finansowego. W przypadku gdy Oficer niezależny, w trybie
odwoławczym przyzna mniejszą liczbę punktów niż wynikałoby to z pierwotnej oceny,
za ostateczną uznaje się poprzednio przyznaną liczbę punktów.
17. Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.
18. W terminie 7 dni roboczych od zakończenia procedury odwoławczej, Projektodawca informuje
Uczestnika Projektu o sposobie rozpatrzenia złożonego odwołania, dołączając kserokopie Kart
oceny biznesplanu z zachowaniem zasad określonych w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).
19. Dane personalne Oficerów niezależnych, oceniających poszczególne biznesplany, nie podlegają
ujawnieniu na żadnym etapie realizacji Projektu, w tym również na etapie procedury odwoławczej.
20. W przypadku odrzucenia biznesplanów na etapie oceny formalnej lub merytorycznej lub
niezłożenia przez wszystkich uczestników biznesplanów w wyznaczonym terminie naboru,
Beneficjent może ponownie ogłosić nabór biznesplanów z zastrzeżeniem, że harmonogram
realizacji projektu pozwoli na realizację wszystkich działań związanych z przyznaniem, wypłatą,
rozliczeniem, kontrolą oraz zwolnieniem zabezpieczenia umowy o udzielenie wsparcia
finansowego ustanowionego na poczet poprawnej realizacji umowy.
21. W przypadku rezygnacji z ponownego złożenia biznesplanów i z dalszego udziału w projekcie osób,
których biznesplany zostały odrzucone w ramach oceny formalnej lub merytorycznej oraz osób
które nie złożyły biznesplanów podczas pierwotnego naboru do Projektu zostanie zaproszona
(o ile harmonogram realizacji projektu na to pozwoli) kolejna osoba z listy rezerwowej, która
potwierdzi spełnienie wymogów formalnych spełnionych na etapie rekrutacji. Beneficjent zapewni
takiej osobie wsparcie szkoleniowe przed uruchomieniem działalności gospodarczej, zgodne
z zakresem indywidualnych potrzeb tej osoby, określonym na etapie rekrutacji.
§7
Wypłata wsparcia i zabezpieczenie Umowy o udzielenie wsparcia finansowego
1. Podstawą przekazania środków na rozwój przedsiębiorczości jest Umowa o udzielenie wsparcia
finansowego, zawarta pomiędzy Beneficjentem (operatorem wsparcia finansowego)
a Uczestnikiem Projektu (beneficjentem pomocy) w terminie określonym przez Beneficjenta. Wzór
Umowy o udzielenie wsparcia finansowego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu.
2. W piśmie informującym Uczestnika projektu o przyznaniu dofinansowania na rozwój
przedsiębiorczości Beneficjent zawiera informację o terminie założenia działalności gospodarczej
oraz dostarczenia dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy o udzielenie wsparcia
finansowego. Niezłożenie wszystkich wymaganych dokumentów przez UP, w wyznaczonym
terminie, będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o wsparcie finansowe na rozwój
przedsiębiorczości. W uzasadnionych przypadkach i na pisemny wniosek UP wskazany termin
może ulec wydłużeniu.
3. Uczestnik projektu, któremu ostatecznie przyznano wsparcie finansowe, powinien dokonać
rejestracji działalności gospodarczej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
- Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292). Warunkiem podpisania Umowy o udzielenie
wsparcia finansowego jest zarejestrowanie działalności gospodarczej na terenie Miasta Zabrze.
4. Data zarejestrowania działalności gospodarczej nie może być późniejsza od daty podpisania
Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Uczestnik projektu powinien zarejestrować
działalność gospodarczą w terminie do 30 dni kalendarzowych, liczonych od dnia otrzymania
informacji
o przyznaniu wsparcia finansowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może
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ulec wydłużeniu w sytuacjach losowych i niezależnych od uczestnika projektu. Planowany termin
rejestracji działalności gospodarczych przez Uczestników projektu to 05-09.2021 r.
5. Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja), realizowane na podstawie Umowy
o udzielenie wsparcia finansowego, jest przyznawane wyłącznie w formie stawki jednostkowej
(stawka jednostkowa na samozatrudnienie) w wysokości wskazanej w §3 ust. 9 niniejszego
Regulaminu.
6. Wymagane jest przedstawienie oświadczenia współmałżonka Uczestnika Projektu ubiegającego
się o wsparcie finansowe, o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub oświadczenia
beneficjenta pomocy o zniesieniu lub nieistnieniu wspólności majątkowej małżeńskiej. Zaleca się
osobiste złożenie ww. oświadczeń małżonka Uczestnika projektu w obecności pracownika
Projektu, jednakże w uzasadnionych przypadkach Beneficjent dopuszcza możliwość dostarczenia
ww. oświadczeń już podpisanych przez osoby zainteresowane.
7. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego określa, w szczególności:
a) przedmiot umowy,
b) przyznanie środków finansowych oraz płatności,
c) postanowienia szczegółowe dotyczące wypłaty dotacji oraz uznania stawki jednostkowej
za kwalifikowalną,
d) monitoring i kontrolę prowadzonej działalności gospodarczej (w tym sposób weryfikowania
faktu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia),
e) sposób dokonywania zmian w umowie,
f) procedurę zwrotu otrzymanych środków,
g) warunki rozwiązania umowy,
h) obowiązki informacyjne Uczestnika Projektu w zakresie finansowania prowadzonej działalności
gospodarczej,
i) wykaz załączników.
8. Po podpisaniu umowy z uczestnikiem następuje wypłata środków w wysokości stawki
jednostkowej, o której mowa w §3 ust. 9
9. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości wypłacane jest przez Beneficjenta w formie
jednorazowej dotacji, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia pomiędzy
Beneficjentem a Uczestnikiem projektu Umowy o udzielenie wsparcia finansowego.
10. Warunkiem wypłaty środków jest wniesienie przez Uczestnika projektu zabezpieczenia na
wypadek niedotrzymania przez UP warunków umowy w rodzaju oraz terminie określonym
w Umowie o udzielenie wsparcia finansowego. Wybór formy zabezpieczenia należy do UP, który
składa w tej sprawie oświadczenie przed podpisaniem Umowy o udzielenie wsparcia finansowego.
Dopuszczalne formy zabezpieczenia to w szczególności:
a) weksel własny,
b) weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
c) poręczenie,
d) gwarancja bankowa,
e) zastaw na prawach lub rzeczach,
f) blokada rachunku,
g) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
11. W uzasadnionych przypadkach np. ze względu na specyfikę prowadzonej działalności lub charakter
ponoszonych wydatków, Beneficjent może nie wyrazić zgody na złożenie zabezpieczenia w formie
proponowanej przez uczestnika projektu.
12. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy o udzielenie wsparcia finansowego musi być
wniesione w wysokości odpowiadającej całości dofinansowania przyznanego UP w umowie
powiększonej o kwotę odsetek naliczonych jak dla zaległości podatkowych na okres
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13.
14.

15.

16.
17.

18.

co najmniej 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Jednocześnie łączna wartość
zabezpieczenia nie może przekroczyć wartości dotacji powiększonej o odsetki za 24 miesiące.
Ewentualne koszty ustanowienia zabezpieczenia nie mogą być pokrywane ze środków wsparcia
finansowego.
W przypadku wyboru formy zabezpieczenia w postaci poręczenia lub weksla z poręczeniem
wekslowym wymagane jest poręczenie 2 poręczycieli, z których każdy spełnia łącznie następujące
warunki:
a) osoba fizyczna w wieku do 67 lat,
b) nie ciążą na poręczycielu zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych
i nie toczy się w stosunku do niego postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne
dotyczące niespłaconych zobowiązań,
c) uzyskujący miesięcznie minimum 2.800,00 zł brutto z tytułu:
pozostawania w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub
upadłości, zatrudnienia na czas nieokreślony lub określony minimum 3 lat licząc od dnia
złożenia Biznesplanu, nie będących w okresie wypowiedzenia, lub
prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 6 miesięcy, która nie
jest w stanie likwidacji lub upadłości, lub
posiadania przyznanego prawa do emerytury lub renty na okres nie krótszy niż 2 lata
począwszy od dnia złożenia Biznesplanu.
Wymagane jest przedstawienie oświadczenia współmałżonka poręczyciela o wyrażeniu zgody na
poręczenie lub oświadczenia poręczyciela o zniesieniu lub nieistnieniu wspólności majątkowej
małżeńskiej. Zaleca się osobiste złożenie ww. oświadczeń małżonka poręczyciela w obecności
pracownika Projektu, jednakże w uzasadnionych przypadkach Beneficjent dopuszcza możliwość
dostarczenia ww. oświadczeń już podpisanych przez osoby zainteresowane.
Poręczyciel jest zobowiązany powiadomić każdorazowo Beneficjenta o zmianie miejsca
zamieszkania, a także danych osobowych.
Beneficjent na pisemny wniosek Uczestnika projektu zwraca Uczestnikowi projektu lub komisyjnie
niszczy dokument stanowiący zabezpieczenie umowy po ostatecznym rozliczeniu Umowy
o udzielenie wsparcia finansowego, lecz nie wcześniej niż po upływie okresu obligatoryjnego
prowadzenia działalności gospodarczej.
Udzielenie wsparcia na podstawie dokumentów poświadczających nieprawdę stanowi podstawę
do rozwiązania przez Beneficjenta Umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

§8
Wydatkowanie i rozliczenie stawki jednostkowej w ramach wsparcia finansowego
na rozwój przedsiębiorczości
1.
2.

Uczestnik projektu zobowiązuje się do wydatkowania wsparcia finansowego z najwyższym
stopniem staranności.
Co do zasady Uczestnik projektu powinien ponieść wydatki w ramach wsparcia finansowego po
podpisaniu Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Dopuszcza się możliwość sfinansowania
wydatków ze środków własnych i otrzymanie ich refundacji po podpisaniu Umowy.
W uzasadnionych przypadkach Beneficjent może wyrazić zgodę na pokrycie wydatków
ponoszonych przez UP w okresie od dnia rejestracji działalności gospodarczej do dnia zawarcia
Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Uczestnik powinien zwrócić się do Beneficjenta
o wyrażenie zgody w tym zakresie w formie pisemnej oraz poinformowania jednocześnie o dacie
zarejestrowania działalności gospodarczej.
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3.

Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy Uczestnik projektu ponosi na własne
ryzyko.
4. Beneficjent, ani Uczestnik projektu (odbiorca wsparcia), nie mają obowiązku gromadzenia ani
opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków
rozliczanych stawką jednostkową – gromadzone są wyłącznie te dokumenty, które są niezbędne
do rozliczenia stawki jednostkowej i uznania jej za kwalifikowalną.
5. Brak konieczności gromadzenia i opisywania dokumentów księgowych na potrzeby rozliczeń
przyznanego w ramach projektu dofinansowania oraz ewentualnej kontroli na miejscu nie
oznacza, że podmiot nie jest zobowiązany do przestrzegania przepisów i wymogów wynikających
z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, np. podatkowych, rachunkowych oraz innych
regulacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
6. W okresie trwałości wsparcia Beneficjent przeprowadza co najmniej jedną kontrolę każdej
dofinansowanej w projekcie działalności gospodarczej w celu potwierdzenia prowadzenia
działalności gospodarczej przez wymagany okres. Kontrole przeprowadzane są nie później niż
przed złożeniem końcowego wniosku o płatność. Celem kontroli jest ustalenie, czy
dofinansowana działalność gospodarcza jest rzeczywiście prowadzona, a nie sprawdzenie
prawidłowości prowadzonej działalności.
7. Podczas rozliczania udzielonego dofinansowania, a także podczas kontroli nie są weryfikowane
pojedyncze dokumenty księgowe dotyczące wydatków wskazanych w biznesplanie.
8. Z czynności kontrolnych winien zostać sporządzony pisemny protokół, podpisany przez obie
strony. Niniejszy dokument winien zostać włączony do dokumentacji projektowej. Powinien on
obejmować informacje co najmniej o: dacie przeprowadzenia czynności kontrolnych, osobach
biorących w nich udział, zakresie przeprowadzonej weryfikacji oraz dokonanych ustaleniach.
Kwestia wywiązywania się Beneficjenta z ww. obowiązku może być przedmiotem kontroli IP.
9. Warunkiem rozliczenia udzielonego dofinansowania tj. określenia kwalifikowalności stawki
jednostkowej jest przedstawienie przez uczestnika projektu dokumentów / dowodów
potwierdzających prowadzenie przez niego dofinansowanej działalności gospodarczej przez okres
minimum 12 miesięcy. Do tego rodzaju dokumentów / dowodów można zaliczyć m.in.:
a) dokumentację księgową;
b) potwierdzenia odprowadzania składek na ZUS;
c) umowy z klientami;
d) wyciągi bankowe potwierdzają dokonywanie sprzedaży w ramach prowadzonej działalności;
e) stronę internetową działalności gospodarczej, itp.
10. Uczestnik projektu jest zobowiązany gromadzić dokumenty potwierdzające faktyczne
prowadzenie działalności gospodarczej oraz bezwzględnie udostępnić je na potrzeby kontroli
prowadzonej działalności gospodarczej przez podmioty do tego uprawnione.
11. Uczestnik projektu korzystający ze wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy
od dnia rozpoczęcia działalności. Za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej należy uznać dzień
wskazany jako data rozpoczęcia działalności we właściwym rejestrze przedsiębiorców.
12. Uczestnik projektu ma obowiązek dokonania zwrotu całości otrzymanych środków wraz
z należnymi odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia wsparcia do
dnia zapłaty, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania do zwrotu od
Beneficjenta, jeżeli:
a) prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia,
tj. dokonał jej zamknięcia lub likwidacji. Do okresu prowadzenia działalności zalicza się przerwy
w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,
b) zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy prowadzenia działalności
gospodarczej,

16

c) na podstawie kontroli stwierdzony zostanie brak rzeczywistego prowadzenia działalności
gospodarczej;
d) zmieni formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej
rozpoczęcia, za wyjątkiem zawiązania spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej przez
Uczestników projektu prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz sytuacji
uzyskania uprzedniej zgody Beneficjenta,
e) nie wypełni, bez usprawiedliwienia, zobowiązań wynikających z umowy i po otrzymaniu
pisemnego upomnienia nadal ich nie wypełnienia lub nie przedstawi w wyznaczonym przez
Beneficjenta terminie stosownych wyjaśnień,
f) przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania wsparcia finansowego, jeśli
oświadczenia te mają wpływ na prawidłowe wydatkowanie całości otrzymanego wsparcia,
g) udzielił zamówienia publicznego osobom, z którymi łączy lub łączył go związek małżeński,
stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa i/ lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli.
13. Uczestnik projektu może zatrudnić w ramach utworzonej działalności gospodarczej osoby
z którymi łączy lub łączył go związek małżeński, stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa
i/ lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
§9
Ogólne zasady przyznawania wsparcia pomostowego
1. Wsparcie pomostowe ma na celu ułatwienie początkującemu podmiotowi prowadzącemu
działalność gospodarczą pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie
prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Wsparcie pomostowe udzielane jest w postaci:
podstawowego finansowego wsparcia pomostowego – przewidziane dla 34 Uczestników
w wysokości do 2 800,00 zł brutto miesięcznie na Uczestnika Projektu, udzielane
w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wypłacane, co do
zasady, w miesięcznych ratach.
przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego – przewidziane dla 34 Uczestników
w wysokości do 2 800,00 zł brutto miesięcznie na Uczestnika Projektu, udzielane
w okresie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wypłacane, co do
zasady w miesięcznych ratach.
3. Finansowe wsparcie pomostowe może być przeznaczone w szczególności na następujące rodzaje
kosztów:
a) składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
b) koszty opłat telekomunikacyjnych (telefon, Internet, itp.),
c) wydatki na media (woda, gaz, elektryczność itp.),
d) koszty wynajmu pomieszczeń,
e) koszty zlecania usług związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą (np. zlecenie
obsługi księgowej).
4. Każdy Uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe w postaci dotacji oraz rozpoczął
działalność gospodarczą w ramach Projektu jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie
podstawowego wsparcia pomostowego (tj. złożenia Wniosku o przyznanie podstawowego
wsparcia pomostowego) oraz otrzymywania tego wsparcia w okresie do 6 miesięcy od dnia
rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmującego finansowe wsparcie pomostowe,
w wysokości do 2 800,00 zł miesięcznie brutto. Uczestnik, który otrzymał podstawowe wsparcie
pomostowe, może ubiegać się o przedłużone wsparcie pomostowe, na podstawie Wniosku o
przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, złożonego do Beneficjenta w terminie 30 dni
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kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego oraz otrzymywania tego
wsparcia w okresie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmującego
finansowe wsparcie pomostowe, w wysokości do 2 800,00 zł miesięcznie brutto.
5. Ostateczna wysokość przyznanego wsparcia uzależniona jest od wykazanych przez Beneficjenta
pomocy potrzeb w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wydatki ponoszone na wsparcie
pomostowe nie mogą być tożsame z wydatkami poniesionymi przez Uczestnika projektu z tytułu
realizacji Umowy o udzielenie wsparcia finansowego.
6. Wsparcie pomostowe jest przyznawane wyłącznie w kwocie netto (bez podatku VAT).
7. Wsparcie pomostowe jest kwalifikowalne na podstawie rozliczenia przedkładanego przez
uczestnika, zawierającego zestawienie poniesionych wydatków, sporządzonego w oparciu
o dokumenty księgowe, przy czym beneficjent ma prawo żądać wglądu w dokumenty księgowe
ujęte w rozliczeniu.

§ 10
Nabór Wniosków o przyznanie podstawowego/przedłużonego
wsparcia pomostowego
1. Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek
o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z następującymi
załącznikami, co najmniej:
a) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej
otrzymanie (zał. 2 do niniejszego Regulaminu) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy
de minimis (zał. 3 do niniejszego Regulaminu),
b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 4
do niniejszego Regulaminu),
c) harmonogram rzeczowo-finansowy z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki
na ubezpieczenie społeczne (zał. 8 do niniejszego Regulaminu).
d) w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne
jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie
tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego,
związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 9 do niniejszego
Regulaminu).
2. Wzór Wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego stanowi
załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu.
3. O terminie, jaki przewidziano na składanie w/w wniosków UP zostaną poinformowani poprzez
stronę internetową Projektu oraz zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta.
Ponadto Beneficjent przekaże każdemu Uczestnikowi projektu pisemną informację o terminie
rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia
pomostowego. Planowany termin naboru Wniosków o przyznanie podstawowego/przedłużonego
wsparcia pomostowego to: 05-12.2021 r.
4. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie podstawowego/
przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie
z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta,
zgodnie
z
definicją
skutecznego
doręczenia
informacji
wskazaną
w §1 niniejszego Regulaminu. Osobiście dokumenty można składać w:
Biurze Projektu: Urząd Miejski w Zabrzu, Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Powstańców Śląskich 3, tel.: (32) 273 97 75.
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Godziny otwarcia Biura Projektu:
poniedziałek 7.30-18.00
wtorek
7.30-15.30
środa
7.30-18.00
czwartek
7.30-15.30
piątek
7.30-15.30
5. Beneficjent nie dopuszcza składania dokumentów za pośrednictwem faksu lub skanu.
6. Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu
o naborze nie będą rozpatrywane.
7. Jeden UP może ubiegać się o wsparcie pomostowe wyłącznie na podstawie jednego złożonego
wniosku. W przypadku, gdy uczestnik projektu złoży więcej niż jeden wniosek, ocenie podlegał
będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego wniosku i złożenie
nowego w terminie trwania naboru.
8. Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane
wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, wniosek należy czytelnie
własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej
stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację
(dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko
we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).
9. Pola, które danego UP nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie
jakiejkolwiek pozycji we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.
10. Kopie wymaganych załączników do wniosku powinny być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera
czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej
stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony ... do strony ...” na pierwszej stronie
dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.
11. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych wzorów Wniosków oraz załączników,
usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.
12. Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego wraz
z wymaganymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej
według poniższego wzoru:
Imię i Nazwisko
Uczestnika/Uczestniczki projektu
Nazwa przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)
Adres
Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego „Pakiet na start - 2”

Urząd Miejski w Zabrzu
Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Powstańców Śląskich 3
41-800 Zabrze
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§ 11
Ocena formalna wniosków o przyznanie podstawowego/przedłużonego
wsparcia pomostowego
1. Ocena formalna Wniosków o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego
dokonywana jest przez wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert organizację pozarządową
(NGO’s).
2. Ocena formalna wniosków odbywa się na podstawie Karty weryfikacji formalnej wniosku
o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego (zał. 11 do niniejszego
Regulaminu).
3. Procedura oceny formalnej Wniosków o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia
pomostowego jest analogiczna do procedury oceny formalnej biznesplanów, określonej w § 5
niniejszego Regulaminu.
4. Wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę formalną będą podlegały ocenie merytorycznej.
§ 12
Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie podstawowego/przedłużonego
wsparcia pomostowego
1. Wnioski o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego, które otrzymały
pozytywną ocenę formalną są przekazywane do oceny merytorycznej w oparciu o Kartę oceny
merytorycznej wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego
(zał. 11 do niniejszego Regulaminu).
2. Każdy wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego oceniany jest
merytorycznie przez wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert organizację pozarządową
(NGO’s), którego wiedza i posiadane kwalifikacje zawodowe umożliwiają właściwą ocenę wniosku.
3. W ramach oceny merytorycznej oceniane będą m.in. następujące kwestie:
a) zasadność wsparcia,
b) związek wydatków planowanych do poniesienia ze wsparcia pomostowego w stosunku
do prowadzonej działalności gospodarczej,
c) czy wydatki planowane do poniesienia ze wsparcia pomostowego nie są tożsame
z wydatkami w ramach wsparcia finansowego.
4. Wnioski ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym będą rekomendowane
do wsparcia.
5. Oceniający wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego, może
zaproponować niższą niż wnioskowana kwotę wsparcia w przypadku zidentyfikowania kosztów,
które uzna za niekwalifikowalne (np. uzna niektóre koszty za niezwiązane
z działalnością), w przypadku gdyby były one tożsame z kosztami pokrywanymi ze wsparcia
finansowego lub uzna oszacowanie niektórych kosztów jako zawyżone w porównaniu ze stawkami
rynkowymi.
6. W żadnym wypadku kwota wsparcia pomostowego zaproponowana przez oceniającego wniosek,
nie może przekroczyć kwoty, o którą ubiega się Uczestnik.
7. Wysokość wsparcia pomostowego przyznana przez oceniającego nie podlega negocjacjom.
8. Po dokonaniu oceny merytorycznej, Beneficjent informuje w formie pisemnej zgodnie
z definicją skutecznego doręczenia informacji każdego Uczestnika projektu o wynikach oceny
wniosku oraz przedstawia uzasadnienie przyznanej oceny dołączając kserokopie Kart oceny
merytorycznej z zachowaniem zasad określonych w przepisach krajowych, w zakresie ochrony
danych osobowych ( tym RODO).
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9. Uczestnik Projektu, którego wniosek o wsparcie pomostowe po ocenie merytorycznej został
oceniony negatywnie lub otrzymał wsparcie w kwocie niższej niż wnioskowana, ma prawo złożenia
pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania), w terminie 3 dni roboczych od
daty otrzymania pisemnej informacji o wynikach oceny wniosku (zgodnie z definicją skutecznego
doręczenia informacji).
10. Procedura odwoławcza w ramach przyznawania podstawowego/przedłużonego wsparcia
pomostowego jest analogiczna do procedury odwoławczej biznesplanów opisanej w § 6 ust. 1222 niniejszego Regulaminu.
11. W przypadku odrzucenia wniosku o wsparcie pomostowe na etapie oceny formalnej lub
merytorycznej lub nie złożenia przez wszystkich uczestników wniosków w wyznaczonym terminie
naboru, Beneficjent może ponownie ogłosić nabór wniosków o przyznanie podstawowego/
przedłużonego wsparcia pomostowego z zastrzeżeniem, że harmonogram realizacji projektu
pozwoli na realizację wszystkich działań związanych z przyznaniem, wypłatą, rozliczeniem,
kontrolą oraz zwolnieniem zabezpieczenia umowy o udzielenie finansowego wsparcia
pomostowego ustanowionego na poczet poprawnej realizacji umowy.
§ 13
Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego/
Aneks do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego
1. Podstawą do przekazania podstawowego wsparcia pomostowego jest Umowa o udzielenie
finansowego wsparcia pomostowego (zał. 12 do niniejszego Regulaminu) oraz wniesienie
zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy.
2. Podstawą do przekazania przedłużonego wsparcia pomostowego jest Aneks do umowy
o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego (zał. 13 do niniejszego Regulaminu)
oraz wniesienie zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy.
3. W piśmie informującym Uczestnika projektu o przyznaniu podstawowego/przedłużonego
wsparcia pomostowego Beneficjent zawiera informację o terminie dostarczenia dokumentów
niezbędnych do podpisania Umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego / Aneksu
do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego. Niezłożenie wszystkich wymaganych
dokumentów przez UP, w wyznaczonym terminie, będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania
się o podstawowe/przedłużone wsparcie pomostowe. W uzasadnionych przypadkach i na pisemny
wniosek UP wskazany termin może ulec wydłużeniu.
4. Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego określa, w szczególności:
a) przedmiot wsparcia pomostowego,
b) okres udzielania wsparcia pomostowego,
c) finansowanie wsparcia pomostowego,
d) zapisy szczegółowe dotyczące wypłaty i wydatkowania wsparcia pomostowego: wartość transz,
termin ich wypłaty,
e) obowiązki Projektodawcy w zakresie kontroli prawidłowości realizacji Umowy,
f) warunki dotyczące trybu zwrotu otrzymanych środków i rozwiązania umowy.
5. Po podpisaniu umowy z uczestnikiem następuje wypłata wsparcia pomostowego.
6. Warunkiem wypłaty środków jest wniesienie przez Uczestnika projektu (Beneficjenta pomocy)
zabezpieczenia.
7. Zasady i formy wniesienia zabezpieczenia są analogiczne jak w przypadku procedury przyznawania
wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości określonej w § 7 niniejszego Regulaminu.
8. Po podpisaniu umowy/aneksu z uczestnikiem Projektu w terminach w nich określonych,
Beneficjent rozpoczyna wypłacanie rat wsparcia pomostowego. Co do zasady finansowe wsparcie
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9.

10.
11.

12.

13.

pomostowe wypłacane jest w miesięcznych transzach, przez okres 6/12 miesięcy liczony od dnia
rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Przyznane środki na wsparcie pomostowe, które nie zostaną wydatkowane w pełnej wysokości
w danym miesiącu, mogą zostać wykorzystane w następnych miesiącach, aż do zakończenia okresu
realizacji danego wsparcia pomostowego określonego w umowie/aneksie.
Wydatki w ramach przyznanego wsparcia pomostowego powinny zostać poniesione w okresie
na jaki zawarta została umowa.
Beneficjent Pomocy może zwrócić się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę harmonogramu
rzeczowo-finansowego wsparcia pomostowego, w szczególności w zakresie zestawienia towarów
lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz
wartości jednostkowych, a także okresu wydatkowania wsparcia. Zmianom nie podlega część
wsparcia przeznaczona na wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne.
Wniosek o zmiany w harmonogramie, musi zostać złożony w formie pisemnej, w terminie
7 dni kalendarzowych przed dniem, w którym zmiana powinna wejść w życie. Zasada ta nie dotyczy
sytuacji, gdy niezachowanie terminu nastąpi z przyczyn niezależnych od Uczestnika projektu lub
gdy została ona zaakceptowana przez Beneficjenta.
Rozliczanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego odbywa się na tych samych
zasadach, jak w przypadku środków w ramach wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
opisanych w § 8 niniejszego Regulaminu.
§ 14
Zasady udzielania pomocy de minimis

1. Pomoc publiczna udzielana w ramach niniejszego projektu stanowi pomoc de minimis i jest ona
udzielana na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str.1) oraz Rozp. Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów
operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz.U. z
2015 poz. 1073).
2. Za datę przyznania pomocy de minimis uznaje się:
a) w przypadku wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości – datę podpisania Umowy
o udzielenie wsparcia finansowego, zawieranej między Beneficjentem a Uczestnikiem Projektu;
b) w przypadku finansowego wsparcia pomostowego do 6 / do 12 miesięcy – datę podpisania
Umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego (podstawowe wsparcie pomostowe)
oraz Aneksu do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego (przedłużone
wsparcie pomostowe);
3. Wsparcie udzielane w ramach niniejszego projektu stanowi pomoc de minimis i nie wymaga
notyfikacji Komisji Europejskiej. Beneficjent zobowiązany jest wydać UP zaświadczenie o pomocy
de minimis, zgodne z obowiązującym wzorem określonym w Rozporządzeniu 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 2018 r. poz. 350).
4. Jeżeli w wyniku rozliczenia wsparcia finansowego w postaci dotacji oraz wsparcia pomostowego
Uczestnik przedstawi dokumenty świadczące o wykorzystaniu mniejszej kwoty dotacji, niż wartość
zapisana w zaświadczeniu, Beneficjent zobligowany jest do wydania korekty zaświadczenia,
o którym mowa w art. 5 pkt. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 708), w którym wskazuje właściwą wartość
pomocy oraz stwierdza utratę ważności poprzedniego zaświadczenia.
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5. Wartość udzielonej pomocy de minimis, stanowiącej podstawowe lub przedłużone finansowe
wsparcie pomostowe zostanie zdyskontowana. Zasady dyskontowania określa Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości
pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz.U. z 2018 r. poz. 461).
6. Każdy Uczestnik ma obowiązek przechowywania dokumentów dotyczących otrzymanego wsparcia
stanowiącego pomoc de minimis przez okres 10 lat, licząc od dnia jej przyznania.
§ 15
Postanowienia końcowe
1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Beneficjenta w oparciu
o prawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, po zasięgnięciu w uzasadnionych
przypadkach opinii IP.
2. IP jest uprawniona do weryfikacji sposobu udzielania wsparcia finansowego na rozwój
przedsiębiorczości oraz finansowego wsparcia pomostowego w kontekście prawidłowości
zastosowanych procedur. W przypadku stwierdzenia naruszenia procedur, w tym
nieuzasadnionego przyznania całości/części wsparcia finansowego wszelkie konsekwencje ponosi
Beneficjent jako podmiot realizujący projekt.
3. Regulamin może ulec zmianie np. w sytuacji zmiany dokumentów programowych dotyczących
Projektu. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej projektu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Standardu
udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach
Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Kodeksu Cywilnego oraz przepisy prawa europejskiego i prawa krajowego dotyczące
Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Wykaz załączników:
Zał. 1 Biznesplan.
Zał. 2 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.
Zał. 3 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis i pomocy publicznej.
Zał. 4 Formularz informacji przedstawionych w przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Zał. 5 Zbiór oświadczeń.
Zał. 6 Karta oceny biznesplanu.
Zał. 7 Wzór umowy dotacja.
Zał. 8 Harmonogram rzeczowo – finansowy.
Zał. 9 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych
wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych
z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
Zał. 10 Wniosek o przyznanie pomostowego wsparcia finansowego.
Zał. 11 Karta weryfikacji wniosku.
Zał. 12 Umowa o udzielenie pomostowego wsparcia finansowego.
Zał. 13 Aneks do umowy o udzielenie pomostowego wsparcia finansowego.
Zał. 14 Szczegółowe zestawienie towarów i usług.
Zał. 15 Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej.
Zał. 16 Oświadczenie współmałżonka.
Zał. 17 Zestawienie towarów i usług.

Miejscowość …………………….., dn. …………………

………………………………………………….…
(podpisy Beneficjenta)
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

BIZNESPLAN
Poddziałanie 7.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 - konkurs

Dokument ten musi być podpisany oraz parafowany na każdej stronie przez Uczestnika projektu.

NR BIZNESPLANU : …………………………………….

WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA: ……………………………………zł brutto
(słownie:……………………………………………….. )
I. DANE UCZESTNIKA
Dane osobowe
1. Nazwisko i imię
2. Miejsce zameldowania, telefon, e-mail
3. Adres do korespondencji
4. Wykształcenie zawód
5. Pesel/NIP
6. Nazwa banku, nr rachunku bankowego
7. Dodatkowe kwalifikacje (ukończone kursy, szkolenia)
8. Informacja o wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej *
- rodzaj działalności gospodarczej
- okres prowadzenia działalności gospodarczej
- przyczyny rezygnacji
(*) jeśli dotyczy
9. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy
do prowadzenia działalności gospodarczej w wybranym profilu (należy
dołączyć stosowne dokumenty np. certyfikaty, świadectwa, dyplomy,
zaświadczenia, świadectwa pracy, listy referencyjne itp.)
10. zaciągnięte kredyty, pożyczki oraz zobowiązania z wykupu
wierzytelności
- rodzaj zobowiązań, wobec jakiego podmiotu
-wysokość zadłużenia na dzień….
- sposób spłaty zobowiązania
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-zabezpieczenie
11. poręczenia udzielone przez Wnioskodawcę
- z jakiego tytułu
- kwota
- na rzecz
- obowiązuje do ….
- inne zobowiązania (np. weksle, alimenty, zaległości podatkowe i inne
– proszę wymienić)

Dane dotyczące tworzonego przedsiębiorstwa / przedsiębiorcy
1. Planowane miejsce prowadzenia działalności (adres siedziby
przedsiębiorstwa- o ile jest znany na etapie składania wniosku)

II.OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Opis planowanego przedsięwzięcia
1. Planowana data rozpoczęcia działalności
2. Nazwa i rodzaj działalności w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca
2018 Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292)
3. Symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską
Klasyfikacją Działalności (PKD)
4. Miejsce prowadzenia działalności
5. Forma organizacyjno – prawna planowanego przedsięwzięcia
6. Forma rozliczeń z Urzędem Skarbowym
7. Źródła finansowania wkładu własnego (gotówka, kredyt, pożyczka,
inne – jakie?) – dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy jest wymagany wkład
własny
8. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
- opis działalności będącej przedmiotem planowanego
przedsięwzięcia (przedmiot i zakres działalności)
- motywy założenia przedsiębiorstwa
- krótkie uzasadnienie wyboru branży

9.Działania podjęte na rzecz rozpoczęcia działalności gospodarczej
- uzyskane niezbędne pozwolenia, zaświadczenia, zezwolenia,
certyfikaty (należy dołączyć stosowne dokumenty)
- odbycie szkoleń
- przedwstępne umowy, oświadczenia o współpracy z przyszłymi
kontrahentami (usługobiorcami, usługodawcami, dostawcami ,
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odbiorcami)
-inne
10.Posiadane środki techniczne potrzebne do prowadzenia
działalności gospodarczej
-maszyny i urządzenia (należy wymienić)
-środki transportu (należy wymienić)
-inne (należy wymienić)
11. Czy wnioskodawca posiada niezbędne pomieszczenia? Czy należy
zwiększyć ich powierzchnię lub dostosować je do planowanej
działalności ?
III. PLAN MARKETINGOWY
Opis produktu / usługi oraz konkurencji
1. Opis produktu / usług
2.Główni, potencjalni odbiorcy produktu lub usług (krótka
charakterystyka wskazująca kim będą nabywcy produktów
i usług czy planowane przedsięwzięcie zdobędzie wystarczająco
duży rynek, aby jej prowadzenie było opłacalne). Proszę podać
szacunkową liczbę potencjalnych klientów (w wymiarze rocznym).
3. Charakterystyka konkurencji (czy w rejonie działania istnieją
firmy lub osoby zajmujące się taką samą działalnością i czy
stanowią one zagrożenie dla planowanego przedsięwzięcia).
4. W jaki sposób planowana działalność będzie konkurencyjna w
stosunku do istniejących o podobnym profilu? (należy podać w jaki
sposób produkt różni się od produktów / usług konkurencji. Czy jest
to nowy produkt na rynku?).

Charakterystyka rynku
5. Czy produkty i usługi są przeznaczone na rynek lokalny,
regionalny, krajowy czy eksport?
6. Jakie są oczekiwania i potrzeby nabywców odnośnie produktów i
usług?
7. Czy popyt na produkt/usługę będzie ulegał sezonowym
zmianom? Jeśli tak, jak będą minimalizowane skutki tej
sezonowości?
8. Jakie mogą być koszty i bariery wejścia przedsiębiorstwa na rynek? Proszę przeprowadzić analizę SWOT.

Analiza SWOT, czyli mocne i słabe strony przedsięwzięcia oraz szanse i zagrożenia, jakie ono stwarza. To
metoda określenia słabych i silnych stron firmy oraz szans i zagrożeń przed nią stojących, gdzie „S” – to silne
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strony firmy w pozytywny sposób wyróżniające ją wśród konkurencji, „W” – to słabe strony działania firmy,
„O” – to szanse rozwoju, „T” – to trudności i bariery dla działania i rozwoju firmy:

S-strong (mocne strony)

W-weak (słabe strony)

O-opportunity (szanse)

T-threat (zagrożenia)

Analizę prosimy przeprowadzić według poniższych wskazówek:
1. Mocne strony – wewnętrzne czynniki pozytywne - należy wymienić m. in. atuty swojego pomysłu,
zalety proponowanych towarów/usług, charakterystyczne cechy, które odróżniają planowaną
działalność od innych podobnych, własne umiejętności, które są niezbędne dla powodzenia
przedsięwzięcia.
2. Słabe strony – wewnętrzne czynniki negatywne - należy wymienić m. in. czynniki, które stanowią o
przewadze konkurencji, elementy, które powinny zostać usprawnione, błędy których należałoby się
wystrzegać w przyszłości, ograniczenia wynikające z małych zasobów lub niedostatecznych kwalifikacji.
3. Szanse – zewnętrzne czynniki pozytywne – należy wymienić m.in. zjawiska i tendencje w otoczeniu,
które, gdy odpowiednio wykorzystane, staną się impulsem do rozwoju, szanse wynikające z rozwoju
technologii, ze struktury rynku pracy, struktury społeczeństwa, zmian w stylu życia, wzorów
społecznych, rządowej oraz samorządowej polityki gospodarczej i finansowej.
4. Zagrożenia – zewnętrzne czynniki negatywne – należy wymienić m. in. bariery rozwoju firmy
wynikające np. z sytuacji makro i mikroekonomicznej, utrudnienia wynikające z przewagi konkurencji,
zmiennych warunków na rynku towarów/usług, przeszkody wynikające z sytuacji politycznej i
gospodarczej kraju, Europy, świata.
Realistyczna analiza ww. czynników pozwoli na wyciągnięcie wniosków, które umożliwią osiągnięcie dwóch
głównych celów:
→ wykorzystanie w pełni mocnych stron i pojawiających się szans;
→ ograniczenie słabych stron i skutków zewnętrznych zagrożeń.
Dystrybucja i promocja
9. Proponowane sposoby wejścia na rynek (jakie metody będą
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stosowane w celu sprzedaży produktów/usług).
10. W jaki sposób klienci będą informowani o produktach /
usługach? Proszę opisać formę promocji / reklamy.
11. Jakie będą przewidziane formy płatności (przelew, gotówka,
karta)?

IV. PROGNOZA PRZYCHODÓW Z PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI

L.P.

Produkt/usługa

Rocznie (I rok

Kwartał I

Kwartał II

Kwartał III

Kwartał IV

Ilość

Ilość

Ilość

działalności)
Ilość

Wartość

Ilość

Wartość

sprzedaży

sprzedaży

Wartość
sprzedaży

Wartość

Wartość

sprzedaży

sprzedaży

SUMA
Uzasadnienie
zmian

L.P.

Produkt/usługa

Rocznie (II rok

Kwartał I

Kwartał II

Kwartał III

Kwartał IV

Ilość

Ilość

Ilość

działalności)
Ilość

Wartość

Ilość

sprzedaży

Wartość
sprzedaży

Wartość
sprzedaży

Wartość

Wartość

sprzedaży

sprzedaży

SUMA
Uzasadnienie
zmian

Komentarz do ujęcia liczbowego
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V. ANALIZA PRZEWIDYWANYCH EFEKTÓW EKONOMICZNYCH PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Rachunek zysków i strat
Rachunek ten dostarcza informacji, jak dochodowe jest przedsiębiorstwo. Należy przedstawić rzetelne dane
Pozycja

Rok w którym została założona działalność
gospodarcza (n)
ogółem

I

Rok n + 1

Rok n +
2

II

III

IV
5

kwartał

kwartał

Kwartał

kwartał

PRZYCHODY (brutto)
1.1 z działalności handlowej
1.2 z działalności produkcyjnej
1.3 z działalności usługowej
1.4 spłaty należności
1.5 inne (należy wymienić inne
przychody)
1. RAZEM PRZYCHODY
Koszty (brutto)
2.1 zakupy towarów
2.2 zakupy surowców / materiałów
2.3 wynagrodzenie pracowników
2.4 narzuty na wynagrodzenie
2.5 czynsz
2.6 transport
2.7 energia, co, gaz, woda
2.8 usługi obce
2.9 podatki lokalne
2.10 reklama
2.11 ubezpieczenia rzeczowe
2.12 koszty administracyjne i
telekom.
2.13 leasing
2.14 inne koszty
2.15 odsetki od kredytów
2.16 amortyzacja
2. RAZEM KOSZTY
3. Zmiany stanu produktów (+/-)
4. KOSZTY UZYSKANIA
PRZYCHODÓW
5. ZUS właściciela
6. ZYSK BRUTTO (1-4-5)
7. PODATEK DOCHODOWY
8. ZYSK NETTO (6-7)
Komentarz do ujęcia liczbowego
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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VI. KALKULACJA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ ŹRÓDŁA ICH
FINANSOWANIA

KWOTA

1.

W tym:

wydatków

w ramach

w ramach wkładu

w ramach

ogółem

wnioskowanej

własnego

innych

kwoty

(jeśli dotyczy)*

źródeł*

3.

4.

5.

2.

Środki na podjęcie działalności
gospodarczej

Koszty całkowite ( w PLN)
* W przypadku wykazania wydatków w kolumnie 4 i 5 należy określić odrębnie rodzaj każdego wydatku i
odpowiadającą mu kwotę (np. darowizna, kredyt, pożyczka, inne – należy je wymienić)

Dodatkowe wyjaśnienia :
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………………………….…………………………………
ZAŁĄCZNIKI:
a)

potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń
przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym
podczas rekrutacji zał. 15 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
b) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie /
lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis zał. 2 i 3 do Regulaminu przyznawania środków
finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
c) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zał. 4 do Regulaminu
przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
d) szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu
wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w
kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT) zał. 14 do Regulaminu przyznawania środków
finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
e) zbiór oświadczeń zał. 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:
oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz
o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną
działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz
osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),
7

oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków
Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków
oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych
wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw
publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nietoczeniu się
przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego
niespłaconych zobowiązań,
oświadczenie potwierdzające, że działalność gospodarcza, na którą uczestnik projektu otrzymuje
środki nie była prowadzona wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych
(pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności,
Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy
w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:
f) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis
do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie
odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej), wydany nie wcześniej niż 1
miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,
g) dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki
(jeśli dotyczy).
Wiarygodność powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

Podpis wnioskodawcy - uczestnika projektu:

Data, miejscowość

Ocena formalna biznesplanu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis Oficera dotacyjnego:

Data, miejscowość
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS I POMOCY PUBLICZNEJ
Ja niżej podpisany/a.............................................................................................................................
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a....................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

legitymujący/a się dowodem osobistym ............................................................................................
wydanym przez ......................................................., PESEL: ……………………………………………………………..
oświadczam, że
przedstawione przeze mnie w Biznesplanie dane dotyczące otrzymanej pomocy de minimis i pomocy
publicznej są aktualne tj.:
w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych
otrzymałem/am pomoc publiczną de minimis o wartości …………………………….………….PLN
stanowiącą równowartość ………………………..EURO*, w tym na działalność w zakresie transportu
drogowego towarów …………………..…………PLN stanowiącą równowartość …………………………EURO.

Lp.

Organ udzielający
pomocy

Podstawa
prawna

Nr programu
pomocowego, decyzji
lub umowy

Dzień
udzielenia
pomocy

Wartość pomocy
de minimis
w [EURO]

1.
2.
w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie
otrzymałem/am pomocy publiczną de minimis.

.......................................
(miejscowość, data)

Załączniki:
1) wykaz otrzymanej pomocy,
2) zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis (uwierzytelnione).

......................................
(podpis uczestnika projektu)

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS I POMOCY PUBLICZNEJ
Ja niżej podpisany/a ................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
zamieszkały/a .........................................................................................................................................
(adres zamieszkania)
PESEL: ……………………….…….., legitymujący/a się dowodem osobistym .................................................
wydanym przez …………………………………………………………………………………..………
oświadczam
że w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie
otrzymałem/am pomocy de minimis.

UWAGA:
Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708.) w przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 21 ust. 2 i art. 39, oraz za utrudnianie
przeprowadzenia kontroli u beneficjenta pomocy, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na beneficjenta pomocy karę pieniężną do wysokości
równowartości 10 000 euro.

……………………………
(miejscowość, data)

……………………………………..
(podpis uczestnika projektu)

Załącznik Nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543)

Załącznik nr 1

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)

A. Informacje dotyczące podmiotu
któremu ma być udzielona pomoc de
minimis1)

A1. Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej
lub osobowej wnioskującego o pomoc de minimis
w związku z działalnością prowadzoną w tej
spółce2)

1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu

1a) Identyfikator podatkowy NIP wspólnika3)

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu

2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika

3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby
podmiotu

3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wspólnika

4) Identyfikator gminy, w której podmiot ma miejsce
zamieszkania albo siedzibę4)
5) Forma prawna podmiotu5)
przedsiębiorstwo państwowe
jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o
gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)
spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka
samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są
podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)
inna (podać jaka)

6) Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.
UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)5)
mikroprzedsiębiorca
mały przedsiębiorca
średni przedsiębiorca
inny przedsiębiorca
7) Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.)6)
8) Data utworzenia podmiotu

-
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9) Powiązania z innymi przedsiębiorcami7)
Czy pomiędzy podmiotem a innymi przedsiębiorcami istnieją powiązania polegające na tym, że:
a) jeden przedsiębiorca posiada w drugim większość praw głosu?

tak

nie

b) jeden przedsiębiorca ma prawo powołać lub odwołać większość członków organu
zarządzającego lub nadzorującego innego przedsiębiorcy?

tak

nie

c) jeden przedsiębiorca ma prawo wywierać dominujący wpływ na innego przedsiębiorcę zgodnie
z umową zawartą z tym przedsiębiorcą lub jego dokumentami założycielskimi?

tak

nie

d) jeden przedsiębiorca, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem innego przedsiębiorcy lub jego
członkiem, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tego
przedsiębiorcy, samodzielnie kontroluje większość praw głosu u tego przedsiębiorcy?
e) przedsiębiorca pozostaje w jakimkolwiek ze stosunków opisanych powyżej poprzez jednego
innego przedsiębiorcę lub kilku innych przedsiębiorców?

tak

nie

tak

nie

W przypadku zaznaczenia przynajmniej jednej odpowiedzi twierdzącej, należy podać:
a) identyfikator podatkowy NIP wszystkich powiązanych z
podmiotem przedsiębiorców

b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym
roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach
podatkowych wszystkim powiązanym z podmiotem
przedsiębiorcom8)
10) Informacja o utworzeniu wnioskodawcy w wyniku podziału innego przedsiębiorcy lub połączenia z innym
przedsiębiorcą, w tym przez przejęcie innego przedsiębiorcy
Czy podmiot w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz w okresie dwóch poprzedzających lat podatkowych:
a) powstał wskutek połączenia się innych przedsiębiorców?

tak

nie

b) przejął innego przedsiębiorcę?

tak

nie

c) powstał w wyniku podziału innego przedsiębiorcy?

tak

nie

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w lit. a) lub b) należy podać:
a) identyfikator podatkowy NIP wszystkich połączonych lub
przejętych przedsiębiorców

b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym
roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach
podatkowych wszystkim połączonym lub przejętym
przedsiębiorcom8)
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w lit. c) należy podać:
a) identyfikator podatkowy NIP przedsiębiorcy przed
podziałem
b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym
roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach
podatkowych przedsiębiorcy istniejącemu przed podziałem
w odniesieniu do działalności przejmowanej przez podmiot8)
Jeśli nie jest możliwe ustalenie, jaka część pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę przed podziałem
przeznaczona była na działalność przejętą przez podmiot, należy podać:
– łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym
roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach
podatkowych przedsiębiorcy przed podziałem8)
– wartość kapitału przedsiębiorcy przed podziałem (w PLN)
– wartość kapitału podmiotu na moment podziału (w PLN)
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B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu któremu ma być udzielona
pomoc de minimis9)
1) Czy podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym?

tak

nie

2) Czy podmiot będący przedsiębiorcą innym niż mikro, mały lub średni znajduje się w sytuacji
gorszej niż sytuacja kwalifikująca się do oceny kredytowej B-10)?

tak

nie

3) Czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o
udzielenie pomocy de minimis:
a) podmiot odnotowuje rosnące straty?
tak
nie
b) obroty podmiotu maleją?

tak

nie

c) zwiększeniu ulegają zapasy podmiotu lub niewykorzystany
potencjał do świadczenia usług?

tak

nie

d) podmiot ma nadwyżki produkcji11)?

tak

nie

e) zmniejsza się przepływ środków finansowych?

tak

nie

f) zwiększa się suma zadłużenia podmiotu?

tak

nie

g) rosną kwoty odsetek od zobowiązań podmiotu?

tak

nie

h) wartość aktywów netto podmiotu zmniejsza się lub jest
zerowa?
i) zaistniały inne okoliczności wskazujące na trudności w
zakresie płynności finansowej?
Jeśli tak, należy wskazać jakie:

tak

nie

tak

nie
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nie dotyczy

C. Informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot
któremu ma być udzielona pomoc de minimis
Czy podmiot, któremu ma być udzielona pomoc de minimis, prowadzi dzialalność:
1) w sektorze rybołówstwa i akwakultury12)?

tak

nie

2) w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

tak

nie

3) w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w
załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?
4) w sektorze drogowego transportu towarów?

tak

nie

tak

nie

Jeśli tak, to czy wnioskowana pomoc będzie przeznaczona na nabycie pojazdów
wykorzystywanych do świadczenia usług w zakresie drogowego transportu towarów?

tak

nie

5) Czy wnioskowana pomoc de minimis przeznaczona będzie na działalność wskazaną w pkt 1-4?

tak

nie

6) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w pkt 1, 2 lub 4 czy zapewniona jest
rozdzielność rachunkowa13) uniemożliwiająca przeniesienie na wskazaną w tych punktach
działalność korzyści wynikających z uzyskanej pomocy de minimis (w jaki sposób)?

tak

nie
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nie dotyczy

D. Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów,
na pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana pomoc de minimis
Czy wnioskowana pomoc de minimis zostanie przeznaczona na pokrycie dających się
zidentyfikować kosztów?

tak

nie

Jeśli tak, czy na pokrycie tych samych kosztów, o których mowa powyżej, podmiot otrzymał
pomoc inną niż pomoc de minimis?

tak

nie

6
5b
3b

4

5a

brutto
nominalna
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10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

informacje podstawowe informacje szczegółowe

3a
2
1

Dzień
Lp. udzielenia
pomocy

Podmiot
udzielający
pomocy

Podstawa prawna udzielenia pomocy

Forma
pomocy

Wartość otrzymanej
pomocy

Przeznaczenie
pomocy

Jeśli tak, należy wypełnić poniższą tabelę14) w odniesieniu do ww. pomocy innej niż de minimis oraz pomocy de minimis na
te same koszty.

Jeżeli w tabeli wykazano otrzymaną pomoc inną niż pomoc de minimis, należy dodatkowo wypełnić
pkt 1-8 poniżej:
1) opis przedsięwzięcia:

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w wartości nominalnej i zdyskontowanej oraz ich rodzaje:

3) maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy:

4) intensywność pomocy już udzielonej w związku z kosztami, o których mowa w pkt 2:

5) lokalizacja przedsięwzięcia:

6) cele, które mają być osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięcia:

7) etapy realizacji przedsięwzięcia:

8) data rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia:

E. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji
Imię i nazwisko

Numer telefonu

Stanowisko służbowe

Data i podpis
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1) W przypadku gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowoakcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, w formularzu podaje się informacje dotyczące tej spółki. W przypadku spółki
cywilnej należy podać NIP tej spółki, nazwę pod jaką spółka funkcjonuje na rynku oraz miejsce prowadzenia działalności, a w przypadku braku nazwy i miejsca
prowadzenia działalności imiona i nazwiska oraz adresy wszystkich wspólników tej spółki.
2) Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki
komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce (podaje się informacje dotyczące tego
wspólnika albo komplementariusza).
3) O ile posiada identyfikator podatkowy NIP.
4) Wpisuje się siedmiocyfrowe oznaczenie nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad
prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji
rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.). Lista identyfikatorów gmin znajduje się na stronie internetowej
http://www.uokik.gov.pl/sporzadzanie_sprawozdan_z_wykorzystaniem_aplikacji_shrimp.php.
5) Zaznacza się właściwą pozycję znakiem X.
6) Podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc de minimis. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej działalności, podaje się klasę
PKD tej działalności, która generuje największy przychód.
7) Za powiązane nie uważa się podmiotów, w przypadku których powiązanie występuje wyłącznie za pośrednictwem organu publicznego, np. Skarbu Państwa, jednostki
samorządu terytorialnego.
8) Podaje się wartość pomocy w euro obliczoną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy oraz właściwymi przepisami unijnymi.
9) Wypełnia się jedynie w przypadku podmiotów, którym ma być udzielona pomoc de minimis, do obliczenia wartości której konieczne jest ustalenie ich stopy
referencyjnej (tj. w formie takiej jak:pożyczki, gwarancje, odroczenia, rozłożenia na raty), z wyjątkiem podmiotów, którym pomoc de minimis ma być udzielona na
podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2012 r. poz. 657, z
późn. zm.) oraz będących osobami fizycznymi, którzy na dzień złożenia informacji określonych w niniejszym rozporządzeniu nie rozpoczęli prowadzenia działalności
gospodarczej.
10) Ocena kredytowa B- oznacza wysokie ryzyko kredytowe. Zdolność do obsługi zobowiązań istnieje jedynie przy sprzyjających warunkach zewnętrznych. Poziom
odzyskania wierzytelności w przypadku wystąpienia niewypłacalności jest średni lub niski.
11) Dotyczy wyłącznie producentów.
12) Objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów
rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.
Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1).
13) Rozdzielność rachunkowa określonej działalności gospodarczej polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla tej działalności gospodarczej oraz prawidłowym
przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o
której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 360, z późn zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod
przypisywania kosztów i przychodów.
14) Wypełnia się zgodnie z Instrukcją wypełnienia tabeli w części D formularza.
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Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza
Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana będzie pomoc de minimis. Na przykład,
jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc de minimis otrzymał w przeszłości pomoc w związku z realizacją
inwestycji, należy wykazać jedynie pomoc przeznaczoną na te same koszty kwalifikujące się do objęcia
pomocą, na pokrycie których ma być udzielona pomoc de minimis.
1. Dzień udzielenia pomocy (kol. 1) - należy podać dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z
dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
2. Podmiot udzielający pomocy (kol. 2) - należy podać pełną nazwę i adres podmiotu, który udzielił pomocy. W
przypadku gdy podmiot uzyskał pomoc na podstawie aktu normatywnego, który uzależnia nabycie prawa do
otrzymania pomocy wyłącznie od spełnienia przesłanek w nim określonych, bez konieczności wydania decyzji
albo zawarcia umowy, należy pozostawić to miejsce niewypełnione.
3. Podstawa prawna otrzymanej pomocy (kol. 3a i 3b)
Uwaga: istnieją następujące możliwości łączenia elementów tworzących podstawę prawną otrzymanej
pomocy, które należy wpisać w poszczególnych kolumnach tabeli w sposób przedstawiony poniżej.
Podstawa prawna - informacje podstawowe

Podstawa prawna - informacje szczegółowe

3a
przepis ustawy

3b
brak*

przepis ustawy

przepis aktu wykonawczego
przepis aktu wykonawczego

przepis ustawy

decyzja/uchwała/
umowa – symbol

przepis ustawy

decyzja/uchwała/umowa – symbol

* W przypadku braku aktu wykonawczego, decyzji, uchwały i umowy należy wpisać określenie „brak”.

Kol. 3a Podstawa prawna - informacje podstawowe - należy podać w następującej kolejności: datę i tytuł oraz
oznaczenie roku (numeru) i pozycji Dziennika Ustaw, w którym ustawa została opublikowana oraz oznaczenie
przepisu ustawy będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: artykuł, ustęp, punkt, litera, tiret).
Kol. 3b Podstawa prawna - informacje szczegółowe - jeżeli podstawą udzielenia pomocy był akt wykonawczy
do ustawy, należy podać w następującej kolejności: nazwę organu wydającego akt, datę aktu i tytuł aktu oraz
oznaczenie roku (numeru) i pozycji Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany oraz przepis aktu
wykonawczego będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret). Akt
powinien być aktem wykonawczym do ustawy wskazanej w kol. 3a. W przypadku braku aktu wykonawczego
będącego podstawą prawną udzielenia pomocy, należy wstawić określenie „brak”. Jeżeli podstawą udzielenia
pomocy była decyzja, uchwała lub umowa, należy podać symbol określający ten akt; w przypadku decyzji numer decyzji, w przypadku uchwały - numer uchwały, w przypadku umowy – numer, przedmiot oraz strony
umowy. W przypadku braku decyzji, uchwały lub umowy będącej podstawą prawną udzielenia pomocy, należy
wstawić określenie „brak”.
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4. Forma pomocy (kol. 4) - należy podać wyłącznie kod oznaczający właściwą formę pomocy.
Forma pomocy
1
dotacja
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (bezpośrednio dla przedsiębiorców)
inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub realizacją ich zadań
statutowych
refundacja
rekompensata
zwolnienie z podatku
odliczenie od podatku
obniżka lub zmniejszenie, powodujące obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości
podatku
obniżenie wysokości opłaty
zwolnienie z opłaty
zaniechanie poboru podatku
zaniechanie poboru opłaty
umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami
umorzenie odsetek od zaległości podatkowej
umorzenie opłaty (składki, wpłaty)
umorzenie odsetek za zwłokę z tytułu opłaty (składki, wpłaty)
umorzenie kar
oddanie do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu
terytorialnego lub ich związków na warunkach korzystniejszych dla przedsiębiorcy od
oferowanych na rynku
zbycie mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub
ich związków na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku
umorzenie kosztów egzekucyjnych
jednorazowa amortyzacja
umorzenie kosztów procesu sądowego
wniesienie kapitału
konwersja wierzytelności na akcje lub udziały
pożyczka preferencyjna
kredyt preferencyjny
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (dla banków)
pożyczki warunkowo umorzone
odroczenie terminu płatności podatku
odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami
rozłożenie na raty płatności podatku
rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowej lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami
odroczenie terminu płatności opłaty (składki, wpłaty)
odroczenie terminu płatności zaległej opłaty (składki, wpłaty) lub zaległej opłaty (składki, wpłaty)
wraz z odsetkami
rozłożenie na raty opłaty (składki, wpłaty)
rozłożenie na raty płatności zaległej opłaty (składki, wpłaty) lub zaległej opłaty (składki, wpłaty)
wraz z odsetkami
odroczenie terminu płatności kary
rozłożenie na raty kary
rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych
rozłożenie na raty odsetek
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Kod
2
A1.1
A1.2
A1.3
A1.4
A1.5
A2.1
A2.2
A2.3
A2.4
A2.5
A2.6
A2.7
A2.8
A2.9
A2.10
A2.11
A2.12
A2.13
A2.14
A2.15
A2.16
A2.17
B1.1
B2.1
C1.1
C1.2
C1.3
C1.4
C2.1
C2.1.2
C2.2
C2.3.1
C2.4
C2.4.1
C2.5
C2.5.1
C2.6
C2.7
C2.8
C2.9

odroczenie terminu płatności kosztów egzekucyjnych
C2.10
odroczenie terminu płatności odsetek
C2.11
odroczenie terminu płatności kosztów procesu sądowego
C2.12
rozłożenie na raty kosztów procesu sądowego
C2.13
poręczenie
D1.1
gwarancja
D1.2
inne
E
5. Wartość otrzymanej pomocy publicznej lub pomocy de minimis (kol. 5a i 5b) - należy podać:
a) wartość nominalną pomocy (jako całkowitą wielkość środków finansowych będących podstawą do
obliczania wielkości udzielonej pomocy, np. kwota udzielonej pożyczki lub kwota odroczonego podatku) oraz
b) wartość brutto (jako ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej oraz właściwymi przepisami unijnymi).
6. Przeznaczenie pomocy publicznej (kol. 6) - należy podać kod wskazujący przeznaczenie otrzymanej pomocy
według poniższej tabeli.
Kod
Wyszczególnienie
1
2
A. POMOC HORYZONTALNA
Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną
pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: badania podstawowe
a1.1.1
pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: badania przemysłowe
a1.1.2
pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: eksperymentalne prace rozwojowe
a1.1.3
pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw
a1.2
pomoc na techniczne studia wykonalności
a1.3
pomoc na innowacje w obrębie procesów i innowacje organizacyjne w sektorze usług
a1.4
pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji
a1.5
pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu
a1.6
pomoc na klastry innowacyjne
a1.7
pomoc na pokrycie kosztów praw własności przemysłowej dla małych i średnich przedsiębiorstw
a1.8
Pomoc na ochronę środowiska
pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom dostosowanie do norm wspólnotowych
a2.1
(zgodnie z załącznikiem XII Traktatu o przystąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii
Europejskiej), zastosowanie norm surowszych niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony
środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm
wspólnotowych
pomoc na nabycie nowych środków transportu spełniających normy surowsze niż normy
a2.2
wspólnotowe lub podnoszących poziom ochrony środowiska w przypadku braku norm
wspólnotowych
pomoc na wcześniejsze dostosowanie przedsiębiorstw do przyszłych norm wspólnotowych
a2.3
pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje zwiększające oszczędność energii, w tym
a2.4
pomoc operacyjna
pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na układy kogeneracji o wysokiej
a2.5
sprawności, w tym pomoc operacyjna
pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na propagowanie energii ze źródeł
a2.6
odnawialnych, w tym pomoc operacyjna
pomoc na badania środowiska
a2.7
pomoc na ochronę środowiska w formie ulg podatkowych
a2.8
pomoc na efektywne energetycznie ciepłownictwo komunalne
a2.9
pomoc na gospodarowanie odpadami
a2.10
pomoc na rekultywację zanieczyszczonych terenów
a2.11
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pomoc na relokację przedsiębiorstw
a2.12
pomoc dotycząca programów handlu uprawnieniami
a2.13
Pomoc inwestycyjna i na zatrudnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw
pomoc inwestycyjna
a3
pomoc na zatrudnienie
a4
Pomoc na usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz udział małych i średnich
przedsiębiorstw w targach
pomoc na usługi doradcze
a5
pomoc na udział w targach
a6
Pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników
niepełnosprawnych
pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w
a11
szczególnie niekorzystnej sytuacji
pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych
a12
a13
pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników
niepełnosprawnych
Pomoc szkoleniowa
szkolenia specjalistyczne
a14.1
szkolenia ogólne
a14.2
Pomoc na ratowanie
a15
Pomoc na restrukturyzację
a16
Pomoc udzielana na naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne
a17
nadzwyczajne zdarzenia
Pomoc udzielana na zapobieżenie lub likwidację poważnych zakłóceń w gospodarce o
a18
charakterze ponadsektorowym
Pomoc udzielana na wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach
a19
przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim
Pomoc na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego
a20
Pomoc o charakterze socjalnym dla indywidualnych konsumentów
a21
Pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka
a22
Pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych
a23
regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie
sprzecznym z rynkiem wewnętrznym
Pomoc na rzecz małych przedsiębiorstw nowo utworzonych przez kobiety
a24
B. POMOC REGIONALNA
pomoc inwestycyjna
b1
pomoc na zatrudnienie
b2
regionalna pomoc inwestycyjna na duże projekty inwestycyjne
b3
pomoc operacyjna
b4
pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw
b5
C. INNE PRZEZNACZENIE
pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie
c5
gospodarczym
pomoc de minimis
e1
pomoc de minimis w sektorze transportu drogowego udzielana zgodnie z rozporządzeniem
e1t
Komisji nr 1998/2006 oraz pomoc de minimis w sektorze transportu drogowego towarów
udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1407/2013
pomoc de minimis stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym
e1c
interesie gospodarczym udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 360/2012
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D. POMOC W SEKTORACH - przeznaczenia szczególne
SEKTOR BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO
pomoc na przedsięwzięcia innowacyjne
pomoc związana z kredytami eksportowymi
pomoc na rozwój
całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę
częściowe zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę
SEKTOR GÓRNICTWA WĘGLA

d2.1
d2.2
d2.3
d2.4
d2.5

pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych
pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem likwidacji
pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem dostępu do
zasobów węgla
pomoc na inwestycje początkowe
SEKTOR TRANSPORTU

d3.1
d3.2
d3.3

ŻEGLUGA MORSKA
pomoc inwestycyjna
pomoc na poprawę konkurencyjności
pomoc na repatriację marynarzy
pomoc na wsparcie żeglugi bliskiego zasięgu
LOTNICTWO
pomoc na budowę infrastruktury portu lotniczego
pomoc na usługi portu lotniczego
pomoc dla przewoźników na rozpoczęcie działalności
SEKTOR KOLEJOWY
pomoc regionalna w celu zakupu lub modernizacji taboru
pomoc w celu anulowania długów
pomoc na koordynację transportu
TRANSPORT MULTIMODALNY I INTERMODALNY
INNA POMOC W SEKTORZE TRANSPORTU
SEKTOR ENERGETYKI
pomoc na pokrycie kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym
rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej
SEKTOR KINEMATOGRAFII
pomoc dotycząca kinematografii i innych przedsięwzięć audio-wizualnych
SEKTOR TELEKOMUNIKACYJNY
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d3.4

d4.1
d4.2
d4.3
d4.4
d5.1
d5.2
d5.3
d6.1
d6.2
d6.3
d7
t
d8

d9
d10

Załącznik Nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

ZBIÓR OŚWIADCZEŃ
Ja niżej podpisany/a......................................................................................................................
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

legitymujący/a się dowodem osobistym .....................................................................................
wydanym przez ............................................................................................................................
pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą
oświadczam, że
Proszę zakreślić właściwie:
□

□

□

□

□

nie zalegam z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub
innych należności wymaganych odrębnymi ustawami.
nie korzystam równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu
Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS (PO WER lub RPO) na pokrycie
wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.
nie byłem/am karany/a za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystam z pełni praw publicznych
i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
nie ciążą na mnie zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczą
się przeciwko mnie postępowania sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące
niespłaconych zobowiązań,
potwierdzam, że działalność gospodarcza, na którą otrzymuje środki nie była prowadzona
wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt
itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności.

………………………..………..
Miejscowość i data

.……….………….……….……
podpis uczestnika projektu
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Załącznik Nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

KARTA OCENY BIZNESPLANU
Poddziałanie 7.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 konkurs
Nr referencyjny biznesplanu:
…………………………………………………………………………………………...

Tytuł projektu:
………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko Beneficjenta pomocy:

Wnioskowana kwota wsparcia:
……………………………………………………………………………………..

Data wpływu biznesplanu:
…………………………………………………………………………………………..

Deklaracja bezstronności
Oświadczam, że:
Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub
bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związany (-a) z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z
osobami wnioskującymi o przyznanie wsparcia finansowego.
Przed upływem trzech lat od daty złożenia biznesplanu nie pozostawałem (-am) w stosunku pracy lub
zlecenia z osobami wnioskującymi o przyznanie wsparcia finansowego.
Nie pozostaję z osobami wnioskującymi o przyznanie wsparcia finansowego w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.
Data i podpis oceniającego:
………………………………………………………………………………………………………

1

Nr
Pytania

Kryteria

I

CELOWOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA

1.

Uzasadnienie dla utworzenia
przedsiębiorstwa: kompletność opisu,
przejrzystość, zrozumiałość założeń, opis
mocnych i słabych stron przedsięwzięcia
oraz szans i zagrożeń

II

REALNOŚĆ ZAŁOŻEŃ

1.

Realność projektowanych produktów /
usług i możliwości ich realizacji

2.

Racjonalność oszacowania liczby
potencjalnych klientów w stosunku do
planu przedsięwzięcia, w tym ocena
zapotrzebowania i możliwej skali zbytu na
towary lub usługi planowane do
wytworzenia w ramach działalności
objętej dofinansowaniem

Ilość
przyznanych
punktów

Waga

Ocena
projektu
(punkty x
waga)

Maksym
alny
wynik

1

5

2

10

2

10

2

10

3.

Realność przyjętej polityki cenowej oraz
prognozowanej sprzedaży

III

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

1.

Spójność wykształcenia oraz
doświadczenia zawodowego
wnioskodawcy z planowanym
przedsięwzięciem

2

10

2.

Posiadane zaplecze finansowe, w tym
wkład własny

2

10

3.

Posiadane zaplecze materiałowe

1

5

IV

EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA

1.

Przewidywane wydatki są adekwatne
i zgodne z zaproponowanymi działaniami i
produktami

2

10

2.

Proponowane źródła finansowania dają
gwarancję realizacji projektu, w tym
możliwość zapewnienia płynności
finansowej również po upływie okresu 12
miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności
gospodarczej

2

10

Oceniane punkty
w biznesplanie
(należy
wpisać numer
ocenianej pozycji
biznesplanu)

Uzasadnienie

2

V

ZGODNOŚĆ PROJEKTU ZE
ZDEFINIOWANYMI POTRZEBAMI
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

1.

Spójność planowanych zakupów
inwestycyjnych z rodzajem działalności, w
tym stopień, w jakim zaplanowane
zakupy inwestycyjne umożliwiają
kompleksową realizację przedsięwzięcia

2

10

2.

Wielowariantowość (możliwość
rozszerzenia działalności lub zmiany jej
profilu)

1

5

1

5

INNE KRYTERIA

VI

Promocja i dystrybucja – kanały
dystrybucji, formy promocji i reklamy oraz
sposoby wejścia na rynek

1.

Maksymalna liczba punktów

100

Szczegółowe uzasadnienie oceny merytorycznej (w szczególności należy uzasadnić przyczynę każdego obniżenia
punktacji dotyczącej danego kryterium):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ostateczna decyzja Oficera: Rekomendacja pozytywna / negatywna1
Proponowana kwota dofinansowania (jeśli dotyczy)
………………………………………………………………….
Imię i nazwisko Oficera oceniającego biznesplan

1

Niepotrzebne skreślić

3

…………………………………………………………………..
Data ……………………………………………………………..

Podpis …………………………………………………………...

Instrukcja do oceny biznesplanu
Oficerowie niezależni dokonują szczegółowej oceny biznesplanów zgodnie z kryteriami zawartymi w dokumencie
(Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania
7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020). Końcowa ocena
punktowa biznesplanu stanowi średnią arytmetyczną ocen dokonanych przez dwóch ww. oficerów. Każdemu
biznesplanowi przyznaje się odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z kryteriami merytorycznymi (od 0 do 5).
Następnie przyznane punkty odnośnie każdego z kryteriów mnożone są przez wskaźnik wagowy ustalony przy
poszczególnych kryteriach. Pierwszeństwo będą miały biznesplany, które w wyniku oceny uzyskają najwyższą
ogólną liczbę punktów. W stosowanej punktacji dopuszcza się wyłącznie liczby całkowite.
Biznesplany ocenione pod względem merytorycznym i finansowym, które otrzymały ocenę co najmniej 60%
punktów ogólnej sumy punktów, zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (oznaczonej cyframi
rzymskimi) uzyskały przynajmniej 60% punktów, umieszczane są na liście rankingowej biznesplanów
rekomendowanych do finansowania.
W przypadku, gdy różnica punktowa pomiędzy ocenami oficerów wynosi więcej niż 30% punktów liczonych od
ogólnej sumy punktów (100) (przy czym ocena przynajmniej jednego z nich musi być pozytywna), biznesplan musi
być oceniony przez trzeciego oficera, wyłonionego przez osobę upoważnioną przez Beneficjenta, spośród osób,
które wcześniej nie dokonywały oceny tego biznesplanu. Ocena tego oficera stanowi wówczas ocenę ostateczną
dokumentu.
Dyskusja pomiędzy Oficerami w celu usunięcia rozbieżności, tzw. uzgodnienie stanowiska, możliwa jest w sytuacji
rozbieżności pomiędzy opiniami Oficerów niezależnych w zakresie kwestii finansowych biznesplanu, przy czym
oceny obu Oficerów muszą być pozytywne. W takim przypadku sporządzona zostanie notatka.
Oficer oceniający biznesplan, proponuje niższą niż wnioskowana kwotę wsparcia na rozwój przedsiębiorczości
w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za niekwalifikowalne (np. uzna niektóre koszty za niezwiązane
z działalnością lub uzna oszacowanie niektórych kosztów jako zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi).
Oficer niezależny oceniający biznesplan, przedstawiając propozycję niższej kwoty dofinansowania powinien brać
pod uwagę, czy po takiej zmianie projekt zgłoszony w biznesplanie będzie nadal wykonalny i utrzyma swoje
standardy jakościowe.
W żadnym wypadku kwota wsparcia zaproponowana przez oficera niezależnego, nie może przekroczyć kwoty,
o którą ubiega się uczestnik.
Przed rozpoczęciem oceny merytorycznej oficerowie winni pisemnie zapoznać się/ustalić Standardy oceny
biznesplanów, tj. określić jakie informacje/dane ujęte w biznesplanach będą brane pod uwagę przy przyznawaniu
punków w poszczególnych kryteriach. Dokument Standardy oceny biznesplanów powinien zostać zaakceptowany
i podpisany przez wszystkich oceniających oficerów niezależnych oraz zatwierdzony przez osobę upoważnioną
przez Beneficjenta, a następnie załączony do protokołu z posiedzenia, w trakcie którego powstał dokument.
Imię i nazwisko Oficera oceniającego biznesplan:
…………………………………………………………………..
Data ……………………………………………………………..

Podpis …………………………………………………………...
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Załącznik Nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

UMOWA NR CRU/……......../2021
O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

w ramach
Osi Priorytetowej VII - REGIONALNY RYNEK PRACY
Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs

Zawarta w dniu …………………………..………… w ………………………………… pomiędzy
Miastem Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim w Zabrzu,
ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze, NIP 6482743351, REGON: 276255520,
reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zabrze - Małgorzatę Mańkę – Szulik,
zwanym dalej „Beneficjentem”,
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
< pełne dane <podmiotu)>, zwanym dalej „Uczestnikiem projektu”.

Projekt: „Pakiet na start - 2”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa
realizowany w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowanie projektu
nr RPSL.07.03.03-24-0569/19-00

Strony uzgodniły, co następuje:
§ 1 – Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta wsparcia finansowego na
rozwój przedsiębiorczości, zwanego dalej „wsparciem finansowym”.
2. Wsparcie finansowe, polega na udzieleniu Uczestnikowi projektu jednorazowego wsparcia
kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie początkowych wydatków umożliwiających
funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa, zgodnie z Biznesplanem
nr ............... złożonym przez (dane Uczestnika Projektu)......................, stanowiącym
załącznik do niniejszej Umowy.
3. Uczestnik projektu otrzymuje wsparcie finansowe na zasadach i warunkach określonych
w niniejszej Umowie oraz załącznikach, które stanowią integralną część Umowy.
4. Uczestnik projektu przyjmuje wsparcie finansowe i zobowiązuje się do prowadzenia
działalności nieprzerwanie przez minimalny okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia
działalności gospodarczej.
5. Uczestnik projektu ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wobec osób
trzecich w związku z realizowanymi działaniami.
§ 2 – Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz płatności
1. Kwota wsparcia finansowego wynosi……..................PLN (słownie: ........................ PLN), co
stanowi równowartość ……………EURO. Uczestnik projektu wnosi wkład własny
w wysokości ………….PLN (słownie: ………PLN), co stanowi równowartość ……………..EURO.
(jeśli dotyczy)
2. Beneficjent wypłaci Uczestnikowi projektu kwotę, o której mowa w ust. 1, w terminie
5 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
3. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (kwota wsparcia finansowego)
są przyznawane w formie stawki jednostkowej.
4. Warunkiem podpisania umowy jest dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej oraz złożenie przez uczestnika projektu oświadczenia
o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków
Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków
oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z
podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej.
5. Zabezpieczenie realizacji umowy wniesione zostanie w formie…………………………….
6. Warunkiem wypłaty środków jest wniesienie przez Uczestnika projektu zabezpieczenia,
o którym mowa w ust. 5.

7. Beneficjent przekaże wsparcie finansowe w złotych polskich na rachunek Uczestnika
projektu o nr ……………………., prowadzony w złotych polskich, w banku
……………………………………………………………………………………….
8. Beneficjent w dniu podpisania niniejszej Umowy zobowiązany jest wydać Uczestnikowi
projektu zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w
załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie
zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
9. Uczestnik projektu zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej
z otrzymanym wsparciem finansowym przez okres 10 lat, licząc od dnia podpisania
niniejszej Umowy oraz udostępniania tejże dokumentacji, jak również stosownych
informacji dotyczących udzielonej pomocy na żądanie uprawnionych podmiotów.
§ 3 - Warunki kwalifikowalności wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

1.

Uczestnik projektu zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres
co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

2.

Uczestnik projektu nie może zawiesić prowadzenia działalności gospodarczej w terminie
wskazanym w ust. 1.

3.

Warunkiem rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości tj.
potwierdzenia kwalifikowalności stawki jednostkowej jest przedstawienie przez uczestnika
projektu dokumentów / dowodów potwierdzających prowadzenie przez niego
dofinansowanej działalności gospodarczej przez okres wskazany w ust. 1. Dokumenty te
wynikają ze specyfiki planowanej działalności gospodarczej wskazanej w Biznesplanie
i obejmują:
dokumentację księgową;
potwierdzenia odprowadzania odpowiednich składek na ZUS (w zależności od sytuacji
prawnej uczestnika projektu);
umowy z klientami (jeśli dotyczy);
wyciągi bankowe potwierdzające dokonywanie sprzedaży / wykonywanie usług
w ramach prowadzonej działalności;
dokumenty potwierdzające przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej
z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego (jeśli dotyczy);
stronę internetową działalności gospodarczej lub inne formy promocji / reklamy;
……………………………….. (pozostałe dokumenty wynikające ze specyfiki działalności
gospodarczej – jeżeli dotyczy).

4.

Uczestnik projektu jest zobowiązany gromadzić dokumenty potwierdzające faktyczne
prowadzenie działalności gospodarczej oraz bezwzględnie udostępnić je na potrzeby
kontroli prowadzonej działalności gospodarczej przez podmioty do tego uprawnione.

5.

Uczestnik projektu nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów
księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków rozliczanych
stawką jednostkową – gromadzone są wyłącznie te dokumenty o których mowa w ust 3.
6. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent może wyrazić zgodę na pokrycie wydatków
ponoszonych przez uczestnika projektu w okresie od dnia rejestracji działalności
gospodarczej do dnia zawarcia niniejszej Umowy.

§ 4 – Monitoring i kontrola

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest poddać się monitoringowi i kontroli uprawnionych
organów w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanego wsparcia finansowego oraz
prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Główny obowiązek monitorowania i kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania
przyznanego wsparcia finansowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej spoczywa
na Beneficjencie.
3. Uczestnik projektu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Beneficjenta o wszelkich
okolicznościach mogących zakłócić lub opóźnić prawidłowe prowadzenie działalności
gospodarczej.
4. W okresie trwałości wsparcia Beneficjent przeprowadza co najmniej jedną kontrolę każdej
dofinansowanej w projekcie działalności gospodarczej w celu potwierdzenia prowadzenia
działalności gospodarczej przez wymagany okres wskazany w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
5. Celem kontroli jest ustalenie, czy dofinansowana działalność gospodarcza jest rzeczywiście
prowadzona, a nie sprawdzenie prawidłowości prowadzonej działalności.
6. Podczas kontroli nie są weryfikowane pojedyncze dokumenty księgowe dotyczące
wydatków wskazanych w biznesplanie, jedynie dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 3
niniejszej umowy.
7. Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy
w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej zostanie
stwierdzone, że Uczestnik projektu działalności gospodarczej nie prowadzi tj. dokonał jej
zamknięcia, likwidacji lub zawieszenia zobowiązany jest on do zwrotu całości otrzymanego
wsparcia.
8. Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy
zostanie stwierdzone, że Uczestnik projektu wykorzystał całość lub część przyznanego

wsparcia finansowego niezgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami określającymi
warunki udzielania pomocy de minimis, zobowiązany jest on do zwrotu tych środków.
9. W przypadkach określonych w ust. 7 i 8, zwrot tych środków następuje wraz z odsetkami w
wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia udzielenia wsparcia
finansowego w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania do zwrotu od
Beneficjenta, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu.
10. W przypadku zamknięcia, likwidacji lub zawieszenia działalności gospodarczej prowadzonej
przez Uczestnika projektu w okresie, o którym mowa w § 3 ust. 1 jest on zobowiązany do
poinformowania Beneficjenta o tej okoliczności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
jej wystąpienia.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 ma zastosowanie § 7.
§ 5 - Pomoc publiczna
1. Pomoc, o której mowa w § 2, stanowi pomoc de minimis i jest udzielana na podstawie
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis.
2. W przypadku stwierdzenia, iż nie zostały dotrzymane warunki udzielania pomocy
Uczestnik projektu zobowiązuje się do zwrotu całości lub części przyznanej pomocy wraz
z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia pomocy, na
zasadach i w terminie określonym w § 7.
3. Beneficjent i Uczestnika projektu zobowiązują się do wypełniania wszelkich obowiązków
jakie nakładają na nich przepisy prawa unijnego i krajowego w zakresie pomocy publicznej.
4. Uczestnik projektu jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość
udzielonej pomocy, co do której Komisja Europejska wydała decyzję o obowiązku zwrotu
pomocy, niezwłocznie informuje o tym fakcie Beneficjenta.
5. Do czasu wykonania przez Uczestnika projektu obowiązku, o którym mowa w ust. 4, żadna
pomoc publiczna nie może zostać udzielona, a w przypadku jej wcześniejszego udzielenia –
wypłacona Uczestnikowi projektu.
6. Uczestnik projektu zobowiązany jest przechowywać dokumentację związaną z otrzymaną
pomocą przez okres 10 lat, licząc od dnia podpisania niniejszej umowy.

§ 6 - Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,
z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Jeżeli wniosek o zmianę Umowy pochodzi od Uczestnika projektu, musi on przedstawić ten
wniosek Beneficjentowi nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych 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 którym
mowa w ust. 2, nastąpi z przyczyn niezależnych od Uczestnika projektu lub gdy została ona
zaakceptowana przez Beneficjenta.
4. Obowiązki i prawa wynikające z Umowy nie mogą być w żadnym wypadku przenoszone na
rzecz osoby trzeciej.

§ 7 – Zwrot otrzymanych środków
1. Uczestnik projektu ma obowiązek dokonania zwrotu całości otrzymanych środków wraz
z należnymi odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia
wsparcia do dnia zapłaty, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania
do zwrotu od Beneficjenta, jeżeli:
1) prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia
rozpoczęcia, tj. dokonał jej zamknięcia lub likwidacji. Do okresu prowadzenia działalności
zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia
rehabilitacyjnego,
2) zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy prowadzenia
działalności gospodarczej,
3) na podstawie kontroli stwierdzony zostanie brak rzeczywistego prowadzenia działalności
gospodarczej;
4) Beneficjent nie uzyskał lub nie był w stanie uzyskać od uczestnika projektu dokumentów
wskazanych w § 3 ust. 3 niniejszej umowy;
5) zmienił formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od
dnia jej rozpoczęcia, za wyjątkiem zawiązania spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej
przez Uczestników projektu prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz
sytuacji uzyskania uprzedniej zgody Beneficjenta,
6) nie wypełnił, bez usprawiedliwienia, zobowiązań wynikających z umowy i po otrzymaniu
pisemnego upomnienia nadal ich nie wypełnienia lub nie przedstawił
w wyznaczonym przez Beneficjenta terminie stosownych wyjaśnień,
7) przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania wsparcia finansowego,
jeśli oświadczenia te mają wpływ na prawidłowe wydatkowanie całości otrzymanego
wsparcia,

8) udzielił zamówienia publicznego osobom, z którymi łączy lub łączył go związek małżeński,
stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa i/ lub związek z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli.
2. Zwrot środków wraz z odsetkami nastąpi na wskazany w wezwaniu rachunek bankowy
Beneficjenta.
3. W przypadku gdy Uczestnik projektu nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu środków,
o którym mowa w ust. 1, Beneficjent podejmie czynności zmierzające do odzyskania
należnych środków finansowych, z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w
szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w § 2 ust. 5. Koszty czynności zmierzających
do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego wsparcia finansowego obciążają Uczestnika
projektu.
4. O czynnościach podjętych w związku z sytuacją, o której mowa w ust. 3, Beneficjent
informuje Instytucję Pośredniczącą w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia tych
czynności.
5. W przypadku ustanowienia zarządcy sukcesyjnego, który zarządza przedsiębiorstwem w
przypadku śmierci przedsiębiorcy w okresie, o którym mowa w § 3 ust. 1, nie jest wymagany
zwrot wsparcia finansowego otrzymanego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

§ 8 - Rozwiązanie umowy
1. Uczestnik projektu może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w każdym momencie,
z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Beneficjent rozwiązuje umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wypłaty jakichkolwiek
odszkodowań gdy Uczestnik projektu:
1) nie wypełni, bez usprawiedliwienia, zobowiązań wynikających z umowy i po
otrzymaniu pisemnego upomnienia nadal ich nie wypełnienia lub nie przedstawi
w wyznaczonym przez Beneficjenta terminie stosownych wyjaśnień;
2) prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia
rozpoczęcia, w tym dokona jej likwidacji lub zawieszenia. Do okresu prowadzenia
działalności zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania
ze świadczenia rehabilitacyjnego.
3) przedstawi fałszywe i/lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania wsparcia
finansowego, jeśli oświadczenia te mają wpływ na prawidłowe wydatkowanie
otrzymanego wsparcia.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 oraz w ust. 2, gdy rozwiązanie Umowy nastąpi
po otrzymaniu wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 Uczestnik projektu
zobowiązany jest zwrócić w całości otrzymane środki wraz z odsetkami naliczonymi jak dla
zaległości podatkowych od dnia udzielenia wsparcia do dnia zapłaty, w terminie 30 dni

kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania Beneficjenta, na rachunek bankowy
wskazany w wezwaniu.
4. W przypadku opisanym w ust. 3, zastosowanie mają zapisy § 7 ust. 3 i 4.

§ 9 – Obowiązki informacyjne
1.
Uczestnik projektu zobowiązany jest do realizacji działań informacyjnopromocyjnych
w zakresie finansowania prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej. Zakres obowiązków informacyjnych jest uzależniony od specyfiki
prowadzonej działalności gospodarczej i może obejmować oznaczenie zakupionego z
dotacji sprzętu i wyposażenia, oznaczenie strony internetowej nowopowstałego
przedsiębiorstwa, czy oznaczenie miejsca / pomieszczeń, w których działalność jest
prowadzona.
2.
Beneficjent udostępnia Uczestnikowi projektu obowiązujące loga i logotypy
do oznaczenia przez niego prowadzonej działalności gospodarczej objętej niniejszą Umową.

§ 10 – Korespondencja
Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w formie
pisemnej oraz z powołaniem się na numer niniejszej Umowy. Korespondencja będzie kierowana na
poniższe adresy:
Do Beneficjenta: ……………………………………………………………………………
(nazwa i adres Beneficjenta)
Do Beneficjenta Pomocy: ………………………………………………………………..
(nazwa i adres Beneficjenta Pomocy)

§ 11– Postanowienia końcowe
1. Postanowienia niniejszej Umowy podlegają prawu polskiemu.
2. Wszelkie spory między Beneficjentem a Uczestnikiem projektu związane z realizacją
niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Beneficjenta.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Beneficjenta
oraz jednym dla Uczestnika projektu. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez
obie strony.

§ 12 – Załączniki
Następujące dokumenty są załącznikami do niniejszej umowy i stanowią jej integralną część:
Załącznik 1:
Załącznik 2:
Załącznik 3:
Załącznik 4:

Pełnomocnictwo Beneficjenta (jeśli dotyczy),
Biznesplan nr ……….sporządzony przez Uczestnika,
Zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (jeśli dotyczy),
Dokumenty potwierdzające dane dotyczące otrzymanej pomocy
de minimis.

Uczestnik projektu

.............................................................
[Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Uczestnika projektu]

Beneficjent

................................................................
[Imię i nazwisko oraz pieczęć osoby
upoważnionej do podpisania
Umowy w imieniu Beneficjenta]

Załącznik Nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków pokrytych ze środków podstawowego/przedłużonego* wsparcia pomostowego
Beneficjent
Nr umowy
Uczestnik projektu
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej
Termin udzielenia wsparcia (od…do…)

Miasto Zabrze
RPSL.07.03.03-24-0569/19-00

Należy określić harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków pokrytych ze środków podstawowego/przedłużonego* wsparcia pomostowego
(*niepotrzebne skreślić)
Lp.

Nazwa kategorii wydatku

Koszt jednostkowy
w PLN

Ilość rat

Planowany łączny
koszt w PLN

Uzasadnienie wydatków objętych wnioskiem

1.
2.
3.
4.
5.
n

Łączna wartość wsparcia pomostowego (suma od 1 do n)

………………… PLN

....................................................................................................................................
data oraz podpis uczestnika projektu / osoby upoważnionej do jego reprezentowania

1

Załącznik Nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

OŚWIADCZENIE
o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków
kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych
z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Ja niżej podpisany/a.........................................................................................
(imię i nazwisko)
zamieszkały/a...................................................................................................
(adres zamieszkania)
PESEL: ……..……………………...., legitymujący/a się dowodem osobistym nr ...................................
wydanym przez ........................
Oświadczam, że nie korzystam równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych
wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego z projektu „Pakiet na
start - 2”, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Oświadczam, że zostałem(am) pouczony(a) o odpowiedzialności za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą. (W przypadku wykrycia, np. podczas kontroli, faktu złożenia przez Uczestnika
oświadczenia niezgodnego z prawdą i wiążącego się z tym obowiązku zwrotu środków, Beneficjent
ma prawo dochodzić roszczeń od uczestnika w drodze powództwa cywilnego.)

...................................................
data i podpis uczestnika projektu

Załącznik Nr 10 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO / PRZEDŁUŻONEGO*
WSPARCIA POMOSTOWEGO
w ramach projektu
„Pakiet na start - 2”
Poddziałanie 7.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 - konkurs

Nr Wniosku......................................
wypełnia beneficjent (operator wsparcia finansowego)

Dane uczestnika projektu:
(Nazwa wnioskodawcy, adres, e-mail, nr telefonu, fax)
..................................................................................................……………………………………………………………
Wnoszę o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego/przedłużonego wsparcia
pomostowego* na łączną kwotę w wysokości.........................PLN (słownie: .....................złotych),
zgodnie z załączonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wnoszę o wypłatę wsparcia w następujący sposób:
ilość rat ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
wysokość każdej z rat w PLN…………… (słownie…..)………………………………………………………………………….
w okresie ………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy na otrzymanie wsparcia finansowego ……………………………………..…. nr umowy
………………………………….. (w przypadku ubiegania się o przedłużone wsparcie pomostowe należy podać
datę zawarcia umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego)
Wnioskowana forma zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o przyznanie
podstawowego/przedłużonego* wsparcia pomostowego
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(* niepotrzebne skreślić)

Plan prowadzenia działalności

1) Należy wskazać wyczerpujące uzasadnienie dla otrzymania wsparcia pomostowego
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)

Należy wskazać m.in. terminy i zakres podejmowanych działań w okresie
minimum pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej – w przypadku wniosku
dot. wsparcia pomostowego podstawowego
minimum kolejnych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej -w przypadku wniosku
dot., wsparcia pomostowego przedłużonego
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3)

Należy opisać aktualną sytuację finansową przedsiębiorcy, opisać przyczyny problemów
z płynnością finansową oraz wykazać w jaki sposób fakt otrzymania wsparcia pomostowego
przyczyni się do odzyskania płynności finansowej

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Do niniejszego wniosku załączam następujące dokumenty:
1. W przypadku ubiegania się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego –
dokumenty wykazane w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój
przedsiębiorczości, tj.:
a) dokument potwierdzający status wspólnika spółki, utworzonej w ramach projektu (np.
umowa spółki) (jeśli dotyczy);
b) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument
poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc
przed dniem złożenia wniosku,
c) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi
jej otrzymanie lub oświadczenie o nie skorzystaniu z pomocy de minimis;
d) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
e) harmonogram rzeczowo-finansowy,
f) oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych
samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego,
związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
g) kopia dokumentu potwierdzającego PESEL Uczestnika/Uczestniczki Projektu/
Mikroprzedsiębiorcy (oryginał do wglądu).

2. W przypadku ubiegania się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego–
dokumenty wykazane w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój
przedsiębiorczości, tj.:
a) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi
jej otrzymanie lub oświadczenie o nie skorzystaniu z pomocy de minimis;
b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
c) harmonogram rzeczowo-finansowy;
d) oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych
samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego,
związanych
z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
e) inne ……………………………………… (jeśli dotyczy)

...............................................................................
podpis uczestnika projektu (beneficjenta pomocy)

Załącznik Nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

KARTA WERYFIKACJI WNIOSKU O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
(PODSTAWOWEGO/PRZEDŁUŻONEGO1)
Projekt
„Pakiet na start - 2”
Poddziałanie 7.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 - konkurs

Nr referencyjny wniosku
Imię i nazwisko Wnioskodawcy
Wnioskowana kwota wsparcia
Data wpłynięcia wniosku

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI
Oświadczam, że:
Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej
lub bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związany (-a) z tytułu przysposobienia opieki

lub kurateli z osobami wnioskującymi o przyznanie wsparcia finansowego.
Przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem (-am)

w stosunku pracy lub zlecenia z osobami wnioskującymi o przyznanie wsparcia finansowego.
Nie pozostaję z osobami wnioskującymi o przyznanie wsparcia finansowego w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.

Data: ……………………………………………………………..

Imię i nazwisko: .………………………………………………………...

1

Podpis …………………………………………………………...

niewłaściwe skreślić

Strona 1 z 4

OCENA FORMALNA

Wyniki pierwszej oceny formalnej

Tak

Nie

Czy wniosek spełnia wymogi formalne określone w Regulaminie przyznawania
wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Pakiet na start - 2”?
Braki formalne, które należy uzupełnić (jeżeli dotyczy)

Data i podpis……………………………..…………………………

Wyniki drugiej oceny formalnej (wypełnia się wyłącznie w przypadku
skierowania wniosku do uzupełnienia po pierwszej ocenie formalnej)

Tak

Nie

Czy uzupełnione zostały wykazane braki formalne?
Czy wniosek może zostać skierowany do oceny merytorycznej?

Data i podpis……………………………..…………………………

OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKU O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Strona 2 z 4

Instrukcja do oceny merytorycznej
Oficer oceniający wniosek, proponuje niższą niż wnioskowana kwotę wsparcia pomostowego
w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za niekwalifikowalne (np. uzna niektóre koszty
za niezwiązane z działalnością lub uzna oszacowanie niektórych kosztów jako zawyżone
w porównaniu ze stawkami rynkowymi).
W żadnym wypadku kwota wsparcia zaproponowana przez Oficera, nie może przekroczyć kwoty,
o którą ubiega się wnioskodawca.

Rekomendacja pozytywna
Opinia pracownika Biura Projektu

Rekomendacja
negatywna

Proponowana kwota wsparcia pomostowego:
Szczegółowe uzasadnienie oceny merytorycznej (w szczególności należy uzasadnić przyczynę każdego
obniżenia punktacji dotyczącej danego kryterium)

Data ………………………………………
Imię i nazwisko …………………………………..……………

Podpis …………………………………..…………………………

Strona 3 z 4

Ostateczna decyzja o przyznaniu finansowego wsparcia pomostowego
(podstawowe/przedłużone*)

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI
Oświadczam, że:
Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej
lub bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związany (-a) z tytułu przysposobienia opieki lub
kurateli z osobami wnioskującymi o przyznanie wsparcia finansowego.
Przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem (-am)
w stosunku pracy lub zlecenia z osobami wnioskującymi o przyznanie wsparcia finansowego.
Nie pozostaję z osobami wnioskującymi o przyznanie wsparcia finansowego w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności;

Data: ……………………………………………………………..

Imię i nazwisko: .………………………………………………………...

Podpis …………………………………………………………...

Decyzja dotycząca przyznania wsparcia pomostowego:
pozytywna
negatywna
Przyznana kwota wsparcia pomostowego: ……………………………………………………………………………..

Data ………………………………………

Podpis …………………………………..…………………………
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Załącznik Nr 12 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

UMOWA NR CRU/……./……
O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
w ramach
Osi Priorytetowej VII - REGIONALNY RYNEK PRACY
Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs
Zawarta w dniu …………………….…..………… w ……………..………………….. pomiędzy
Miastem Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim w Zabrzu,
ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze, NIP 6482743351, REGON: 276255520,
reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zabrze - Małgorzatę Mańkę – Szulik,
zwanym dalej „Beneficjentem”,
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
< pełne dane <podmiotu)>, zwanym dalej „Uczestnikiem projektu”.
Projekt: „Pakiet na start - 2”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa
realizowany w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą
Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSL.07.03.03-24-0569/19-00

1

Strony uzgodniły, co następuje:
§ 1 – Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta podstawowego
wsparcia pomostowego, przeznaczonego na wspomaganie Uczestnika projektu w
okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, zgodnie z
Wnioskiem
nr …………….złożonym przez (dane Uczestnika Projektu)......................,
stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy.
2. Uczestnik projektu otrzymuje środki finansowe w ramach wsparcia pomostowego
na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie na pokrycie wydatków
koniecznych do pokrycia w pierwszym okresie prowadzenia działalności
gospodarczej, w tym m.in. składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne, podatków oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą, niezależnie od poziomu przychodów
3. Uczestnik projektu przyjmuje wsparcie pomostowe na zasadach i warunkach
określonych w niniejszej Umowie oraz załącznikach, które stanowią integralną
część Umowy.
§ 2 – Okres udzielania wsparcia pomostowego
1. Podstawowe wsparcie pomostowe udzielane jest maksymalnie na okres 6
miesięcy,
tj. od dnia ...................... do dnia..................
2. W niniejszej Umowie nie przewidziano możliwości przedłużenia udzielania
wsparcia pomostowego w ramach podstawowego wsparcia pomostowego ponad
okres, o którym mowa w ust. 1. Na wniosek Uczestnika projektu, dopuszcza się
możliwość przedłużenia udzielania wsparcia pomostowego w ramach
przedłużonego wsparcia pomostowego, jednak nie dłużej niż do 12 miesiąca
od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.
3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o udzielenie przedłużonego
wsparcia pomostowego jego udzielenie regulować będzie aneks do niniejszej
umowy.
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§ 3 – Finansowanie wsparcia pomostowego
1. Całkowita kwota przyznanej pomocy na podstawowe wsparcie pomostowe wynosi
.............PLN (słownie: ....................... PLN), co stanowi równowartość
…………EURO.
2. Podstawowe wsparcie pomostowe wypłacone zostanie w następujący sposób:
- ilość rat
- wysokość każdej z rat w PLN (słownie…..).
Podstawowe wsparcie pomostowe wypłacane będzie w okresie od dnia............do
dnia..............................1

3. Beneficjent w dniu podpisania niniejszej Umowy zobowiązany jest wydać
Uczestnikowi projektu zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń
o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
4. Uczestnik projektu zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej
z otrzymaną pomocą przez okres 10 lat, licząc od dnia podpisania niniejszej
Umowy oraz udostępniania tejże dokumentacji, jak również stosownych
informacji dotyczących udzielonej pomocy na żądanie uprawnionych podmiotów.
5. Wszystkie płatności będą dokonywane przez Beneficjenta w PLN na rachunek
bankowy Uczestnika projektu nr …………………………………………………… prowadzony
w złotych polskich.
6. Wsparcie pomostowe jest przyznawane wyłącznie w kwocie netto (bez podatku
VAT).
§ 4 – Postanowienia szczegółowe dotyczące wypłaty i wydatkowania wsparcia
pomostowego
1. Uczestnik projektu zobowiązuje się do wydatkowania wsparcia pomostowego,
będącego przedmiotem Wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1, z najwyższym

1 Jeżeli okres wypłaty nie pokrywa się z okresem wskazanym w § 2 ust. 1 w szczególności z uwagi na kumulację wypłat
poszczególnych rat
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2.
3.

4.
5.

stopniem staranności oraz zgodnie z ww. Wnioskiem oraz postanowieniami
niniejszej Umowy.
Rozliczenie wydatków przewidzianych we Wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1
nastąpi poprzez:………………………………………………………………………………………
Wsparcie pomostowe zostanie wypłacone pod warunkiem rozpoczęcia
prowadzenia działalności gospodarczej i wniesienia zabezpieczenia prawidłowej
realizacji umowy.
Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy wniesione zostanie w formie
………………………….
Wypłata pierwszej raty nastąpi w terminie 5 dni od dnia podpisania niniejszej
Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.
§ 5 – Obowiązki kontrolne

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest poddać się monitoringowi i kontroli
uprawnionych organów w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanego
finansowego wsparcia pomostowego oraz prowadzenia działalności
gospodarczej.
2. Główny obowiązek monitorowania i kontroli w zakresie prawidłowości
wydatkowania
przyznanego
finansowego
wsparcia
pomostowego
oraz prowadzenia działalności gospodarczej spoczywa na Beneficjencie.
3. Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione
organy zostanie stwierdzone, że Uczestnik projektu wykorzystał całość lub część
przyznanego wsparcia pomostowego niezgodnie z niniejszą umową
oraz dokumentami programowymi, w tym dokumentami określającymi warunki
udzielania pomocy de minimis, zobowiązany jest on do zwrotu tych środków
odpowiednio w całości lub w części wraz z odsetkami w wysokości określonej
jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia udzielenia wsparcia, w terminie
30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania do zwrotu od Beneficjenta,
na rachunek wskazany w wezwaniu.
4. W przypadku zamknięcia, likwidacji lub zawieszenia działalności gospodarczej
prowadzonej przez Uczestnika w okresie otrzymywania wsparcia jest on
zobowiązany do poinformowania Beneficjenta o tej okoliczności w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej wystąpienia.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4 ma zastosowanie § 8.
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§ 6 - Pomoc publiczna
1. Pomoc, o której mowa w § 2 i 3, stanowi pomoc de minimis i jest udzielana na
podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013
roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis.
2. W przypadku stwierdzenia, iż nie zostały dotrzymane warunki udzielania pomocy
Uczestnik projektu zobowiązuje się do zwrotu całości lub części przyznanej
pomocy wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych od dnia
udzielenia pomocy, na zasadach i w terminie określonym w § 8.
3. Beneficjent oraz Uczestnik projektu zobowiązują się do wypełniania wszelkich
obowiązków jakie nakładają na nich przepisy prawa unijnego i krajowego
w zakresie pomocy publicznej.
4. Uczestnik projektu jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość
udzielonej pomocy, co do której Komisja Europejska wydała decyzję o obowiązku
zwrotu pomocy, niezwłocznie informuje o tym fakcie Beneficjenta .
5. Do czasu wykonania przez Uczestnika projektu obowiązku, o którym mowa w ust.
4, żadna pomoc publiczna nie może zostać udzielona, a w przypadku jej
wcześniejszego udzielenia – wypłacona Uczestnikowi projektu.
§ 7 - Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności, z wyjątkiem zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego wsparcia
pomostowego (w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług
przewidzianych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych
oraz wartości jednostkowych, a także okresu wydatkowania wsparcia). Zmianom
nie podlega część wsparcia przeznaczona na wydatki na składki na ubezpieczenie
społeczne.
2. Jeżeli wniosek o zmianę Umowy/Harmonogramu rzeczowo-finansowego
pochodzi od Uczestnika projektu, musi on przedstawić ten wniosek
Beneficjentowi nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych przed dniem,
w którym zmiana Umowy/Harmonogramu rzeczowo-finansowego w tym zakresie
powinna wejść w życie.
3. Zasada, o której mowa w ust. 2 nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu,
o którym mowa w ust. 2 nastąpi z przyczyn niezależnych od Uczestnika projektu
lub gdy została ona zaakceptowana pisemnie przez Beneficjenta.
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4. Obowiązki i prawa wynikające z Umowy oraz związane z nią płatności nie mogą
być w żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej.
§ 8 – Zwrot otrzymanych środków
1. Uczestnik projektu ma obowiązek dokonania zwrotu całości otrzymanych

środków wraz z należnymi odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych
od dnia udzielenia wsparcia do dnia zapłaty, w terminie 30 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania wezwania Beneficjenta, jeżeli:
1) prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia
rozpoczęcia, tj. dokonał jej zamknięcia lub likwidacji. Do okresu prowadzenia
działalności zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub
korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,
2) zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy
prowadzenia działalności gospodarczej,
3) na podstawie kontroli stwierdzony zostanie brak rzeczywistego prowadzenia
działalności gospodarczej,
4) zmienił formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej w okresie 12
miesięcy od dnia jej rozpoczęcia, za wyjątkiem zawiązania spółki cywilnej,
jawnej lub partnerskiej przez Uczestników projektu prowadzących
indywidualną działalność gospodarczą oraz sytuacji uzyskania uprzedniej
zgody Beneficjenta,
5) nie wypełnił, bez usprawiedliwienia, zobowiązań wynikających z umowy i po
otrzymaniu pisemnego upomnienia nadal ich nie wypełnienia lub nie
przedstawił
w wyznaczonym przez Beneficjenta terminie stosownych wyjaśnień,
6) nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień, dotyczących całości zestawienia
poniesionych ze wsparcia finansowego wydatków,
7) otrzymane środki zostały w całości wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
8) przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania finansowego
wsparcia pomostowego, jeśli oświadczenia te mają wpływ na prawidłowe
wydatkowanie całości otrzymanego wsparcia.
2. Uczestnik projektu ma obowiązek dokonania zwrotu części otrzymanych środków

wraz z należnymi odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia
udzielenia wsparcia do dnia zapłaty, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania wezwania do zwrotu od Beneficjenta, jeżeli:

6

1) nie zostaną spełnione warunki zawarte w § 4 ust. 2 dotyczące części
wydatkowanych środków,
2) otrzymane środki zostały w części wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
3) przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania finansowego
wsparcia pomostowego, jeśli oświadczenia te mają wpływ na prawidłowe
wydatkowanie części otrzymanego wsparcia.
3. Zwrot środków wraz z odsetkami nastąpi na wskazany w wezwaniu rachunek
bankowy Beneficjenta.
4. W przypadku gdy Uczestnik projektu nie dokonał w wyznaczonym terminie
zwrotu, o którym mowa w ust. 1 i 2, Beneficjent podejmie czynności zmierzające
do odzyskania należnych środków finansowych, z wykorzystaniem dostępnych
środków prawnych, w szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w § 4 ust. 4.
Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego
wsparcia obciążają Uczestnika projektu.
5. O czynnościach podjętych w związku z sytuacją, o której mowa w ust. 4,
Beneficjent informuje Instytucję Pośredniczącą w ciągu 14 dni kalendarzowych od
dnia podjęcia tych czynności.
§ 9 - Rozwiązanie umowy
1. Uczestnik projektu może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w każdym
momencie,
z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Beneficjent rozwiązuje Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wypłaty
jakichkolwiek odszkodowań gdy Uczestnik projektu:
1) nie wypełni, bez usprawiedliwienia, zobowiązań umownych i po otrzymaniu
pisemnego upomnienia nadal ich nie wypełnia lub nie przedstawi
w wyznaczonym przez Beneficjenta terminie stosownych wyjaśnień;
2) prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia
rozpoczęcia, tj. dokona jej likwidacji lub zawieszenia. Do okresu prowadzenia
działalności zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub
korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,
3) zmieni formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej w okresie 12
miesięcy od dnia jej rozpoczęcia, za wyjątkiem zawiązania spółki cywilnej,
jawnej lub partnerskiej przez Uczestników projektu prowadzących
indywidualną działalność gospodarczą oraz sytuacji uzyskania uprzedniej
zgody Beneficjenta;
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4) przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania finansowego
wsparcia pomostowego, które ma wpływ na prawidłowe wydatkowanie całości
otrzymanego wsparcia,
5) na podstawie kontroli stwierdzony zostanie brak rzeczywistego prowadzenia
działalności gospodarczej;
6) udzielił zamówienia publicznego osobom, z którymi łączy lub łączył go związek
małżeński, stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa i/ lub związek z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 oraz w ust. 2, gdy rozwiązanie Umowy
nastąpi po otrzymaniu wsparcia, o którym mowa w § 3 Uczestnik projektu
zobowiązany jest zwrócić w całości otrzymane środki wraz z odsetkami
naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia wsparcia do dnia
zapłaty, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania Beneficjenta
na rachunek wskazany przez Beneficjenta
4. W przypadku opisanym w ust. 3 zastosowanie mają zapisy § 8 ust. 4 i 5.
§ 10 – Korespondencja
Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona
w formie pisemnej oraz z powołaniem się na numer niniejszej Umowy. Korespondencja
będzie kierowana na poniższe adresy:
Do Beneficjenta: ……………………………………………………………………………………
(nazwa i adres Beneficjenta)
Do Beneficjenta Pomocy: …………………………………………………………………………..
(nazwa i adres Beneficjenta Pomocy)
§ 11– Postanowienia końcowe
1. Postanowienia niniejszej Umowy podlegają prawu polskiemu.
2. Wszelkie spory między Beneficjentem a Uczestnikiem projektu związane
z realizacją niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Beneficjenta.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwóch dla
Beneficjenta oraz jednym dla Uczestnika projektu.
4. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony.
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§ 12 – Załączniki
Następujące dokumenty są załącznikami do niniejszej Umowy i stanowią jej integralną
część:
Załącznik 1:
Pełnomocnictwo Beneficjenta (jeśli dotyczy).
Załącznik 2:
Wniosek/kopia Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia
pomostowego Uczestnika Projektu wraz z załącznikami.
Załącznik 3:
Oświadczenie potwierdzające aktualność przedstawionych danych
dotyczących otrzymanej pomocy de minimis.
Uczestnik projektu

.............................................................
[Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Uczestnika projektu]

Beneficjent

............................................................
[Imię i nazwisko oraz pieczęć osoby
upoważnionej do podpisania
Umowy w imieniu Beneficjenta]
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Załącznik Nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

ANEKS DO UMOWY NR CRU........./.......
O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
w ramach
Osi Priorytetowej VII - REGIONALNY RYNEK PRACY
Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej
Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs

Zawarty w dniu ………….………….……… w ……………………………………………………………… pomiędzy
Miastem Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim w Zabrzu,
ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze, NIP 6482743351, REGON: 276255520, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zabrze - Małgorzatę Mańkę – Szulik,
zwanym dalej „Beneficjentem”,
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
< pełne dane <podmiotu)>, zwanym dalej „Uczestnikiem projektu”.

Projekt: „Pakiet na start - 2”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa
realizowany w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą
Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSL.07.03.03-24-0569/19-00
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Strony uzgodniły, co następuje:
§1
W umowie nr ….. (tytuł umowy) z dnia …………. wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta podstawowego
oraz przedłużonego wsparcia pomostowego, przeznaczonego na wspomaganie Uczestnika
projektu w okresie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, zgodnie
z wnioskami o nr ……………. złożonymi przez (dane Uczestnika Projektu) ......................,
stanowiącymi załączniki do niniejszej Umowy.
2) Do § 2 ust. 1 dodaje się zdanie:
Przedłużone wsparcie pomostowe udzielane jest na okres do 6 miesięcy po zakończeniu okresu
udzielania podstawowego wsparcia pomostowego, nie dłużej jednak niż do 12 miesięcy od dnia
rozpoczęcia działalności gospodarczej, tj. od dnia ...................... do dnia..................
3) Do § 3 ust. 1 dodaje się zdanie::
Całkowita kwota przyznanej pomocy na przedłużone wsparcie pomostowe wynosi
.............PLN (słownie: ....................... PLN), co stanowi równowartość …………EURO.
4) Do § 3 ust. 2 dodaje się zapisy:
Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacone zostanie w następujący sposób:
- ilość rat
- wysokość każdej z rat w PLN (słownie…..).
Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane będzie w okresie od dnia............................
do dnia...............
5) W § 3 ust. 3 dodaje się zapisy:
Beneficjent w dniu podpisania niniejszego Aneksu zobowiązany jest wydać Uczestnikowi projektu zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie.
6) W § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
Uczestnik projektu zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z otrzymaną
pomocą przez okres 10 lat, licząc od dnia podpisania niniejszego Aneksu oraz udostępniania tejże

2

dokumentacji, jak również stosownych informacji dotyczących udzielonej pomocy na żądanie
uprawnionych podmiotów.

7) Do § 4 ust. 4 dodaje się zdanie:
Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy w zakresie przedłużonego wsparcia pomostowego
wniesione zostanie w formie ………
8) W § 4 ust. 5 dodaje się zdanie:
Wypłata pierwszej raty przedłużonego wsparcia pomostowego nastąpi w terminie 5 dni od dnia
podpisania niniejszego Aneksu, z zastrzeżeniem wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji
umowy.
9) W § 12 dodaje się następujące załączniki:
Załącznik 4: Wniosek/kopia Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
Uczestnika Projektu wraz z załącznikami.
Załącznik 5: Oświadczenie potwierdzające aktualność przedstawionych danych dotyczących
otrzymanej pomocy de minimis.
§2
1. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwóch dla Beneficjenta jeden
dla Uczestnika projektu.
2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez strony.
3. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

Uczestnik projektu

.............................................................
[Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Uczestnika projektu]

Beneficjent

................................................................
[Imię i nazwisko oraz pieczęć osoby
upoważnionej do podpisania
Umowy w imieniu Beneficjenta]

3

Załącznik Nr 14 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Dane osobowe uczestnika projektu ................................
Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia ze środków wsparcia finansowego
Należy określić szczegółowe zestawienie wydatków pokrytych ze środków wsparcia finansowego
Proszę podać planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji Od dd/mm/rr:
działań kwalifikowanych:
Do dd/mm/rr:
Planowany
termin
Plan
Koszt
poniesienia
wdrożenia
Lista szczegółowa wydatków kwalifikowanych
jednostkowy
wydatków
działań
w PLN
od mm/rr
do mm/rr
Działanie nr 1
(należy opisać
zakres
działania)
Łączna wartość działania kwalifikowalnego nr 1
Działanie nr 2
(należy opisać
zakres
działania)
Łączna wartość działania kwalifikowalnego nr 2
Działanie nr n
(należy opisać

Ilość jednostek/
Sztuk planowanych
do zakupu

Planowany łączny
koszt
kwalifikowany
w PLN

zakres
działania)
Łączna wartość działania kwalifikowalnego nr n
Łączna wartość działań kwalifikowalnych (suma od 1 do n)

.........................................PLN

Oczekiwana wielkość wsparcia

.............% całkowitych wydatków kwalifikowalnych

Lp.

............... PLN

Szczegółowe uzasadnienie konieczności poniesienia wydatków objętych biznesplanem
Parametry techniczne i jakościowe
Kategoria kosztów
Uzasadnienie
(jeśli dotyczy)

1.
2.
3.
n

..................................................................................................................................
data i podpis uczestnika projektu/ osoby upoważnionej do jego reprezentowania

Załącznik Nr 15 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Projekt
„Pakiet na start - 2”
Poddziałanie 7.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 - konkurs

Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej
Nazwa Beneficjenta
Numer umowy o dofinansowanie projektu
Szkolenie……………………………– ……………
godzin
Data wykonania
Liczba zrealizowanych godzin /procentowy
udział

Miasto Zabrze
RPSL.07.03.03-24-0569/19-00

Szkolenie

Liczba zrealizowanych godzin /procentowy
udział
Informacje o uczestniku projektu
Nazwisko i imię
Numer umowy z uczestnikiem projektu
Adres zameldowania
Telefon
E-mail
Potwierdzam wykonanie usługi szkoleniowej.

………………………………………….
podpis trenera

…………………………………………………..
podpis uczestnika projektu

………………………………………………….
podpis pracownika Biura Projektu
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Załącznik Nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………………………………….……..
(imię i nazwisko)
zamieszkały/a ………………………………………………………………………………………………………………….…………………
(adres zamieszkania)
Urodzony dn. ……………………… w ………………………, PESEL ………………………, legitymujący/a się dowodem
osobistym nr ……………………… wydanym przez ………………………

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej
poświadczenia nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne oświadczam, że wyrażam
zgodę na poręczenie umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości/
umowy o udzielenie wsparcia pomostowego/ aneksu do umowy o udzielenie wsparcia
pomostowego* przez mojego współmałżonka …………………….……………………………………………………..……,
zam. ………………………, ……………………… , PESEL …………………………………………………………………………………….

.......................................
(miejscowość, data)

*niepotrzebne skreślić

..................................................
(podpis współmałżonka Poręczyciela)

Załącznik Nr 17 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zestawienie towarów i/lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój
przedsiębiorczości w ramach projektu "Pakiet na start - 2"

Wypełnia Uczestnik Projektu :
Beneficjent:

Miasto Zabrze

Nr umowy na dofinansowanie projektu :

RPSL.07.03.03-24-0569/19-00

Uczestnik Projektu:
NIP:
………………………….

Nr umowy na otrzymanie wsparcia finansowego:

w PLN

L.p.

kategoria wydatku kwalifikowanego/ kosztu zgodnie z
szczegółowym zestawieniem towarów i usług/
harmonogramem rzeczowo finansowym

nr faktury/
dokumentu

data sprzedaży

data zapłaty

forma zapłaty

Kwota faktury/
dokumentu
netto

1

2

3

4

5

6

7

koszt brutto
kwota faktury/
limit danego
danego
dokumentu
kosztu zgodnie
wydatku
brutto
z umową
(wkład własny)
8

9

10

uznana kwota
kwalifikowana

parametry techniczno-jakościowe

11

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
a

suma

0,00

0,00

otrzymana kwota wsparcia finansowego z
umowy (suma kol.10 wiersz a)

0,00

0,00

środki własne Uczestnika Projektu (kol.9 wiersz
a - wiersz b)

0,00

rozliczenie końcowe - do zwrotu (pkt b - kol.11
pkt a)

0,00

Uwagi Uczestnika Projektu:

Oświadczam, że dane zawarte w powyższym rozliczeniu są zgodne z rzeczywistością oraz dokumentacją finansowo księgową.

…………….

Data

Sporządził/a ………………………..
podpis i pieczątka

wypełnia Beneficjent :

Prawidłowość sporządzonego zestawienia
Uwagi:

Prawidłowość wydatkowania wsparcia finansowego
Uwagi:

data

imię i nazwisko

podpis

