
Uchwała Nr 54/{ 81l2O22
Zarządu Powiatu Kościerskiego

z dnia 'l5 marca 2O22 r-

w sprawie zmiany uchwaĘr Nr 11Ot89l2O2O żarządu Powiatu
Kościerskiego z dnia {{ sierpnia2O2O r. w sprawie przyjęcia reguIaminów
określających proces rekrutacji i przyznawania środków finansowych na

rozwfij przedsiębiorczości oraz zasad funkcjonowania Komisji
Rekrutacyinej i Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu pn.! nrWłasna
firma w §ercu Kaszub".

Na podstawie ań. 4 ust. ,1 pkt 17 oraz ań.32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czenivca 1998 r.

o samorządzie powiatowym (t.j Dz. U. z2022 r., poz. 528)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuie:

§ ,l.

W załączniku nr 2 do Uchwały Nr 11Ol89t2O20 Zaządu Powiatu KoŚcierskiego
z dnia 11 sierpnia 2O2O r. w sprawió pzyjęcia regulaminów określających proces rekrutacji

i poyrn^wania środków iinansowycń na rozwój przedsiębiorczoŚci olaz zasad
tuńrcjónowania Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Oceny Wniosków w ramach Projektu
pn,, "wł.rna firma w Sercu KasŻub';, stanowiącym Regulamin przyznaw_ania Środków

iin"nŚo*y"h na rozwój przedsiębiorczości do projektu pn.: ,,Własna firma w Sercu Kaszub"

wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 ust. 12 lit. c otrzymuje brzmienie:

,,c) stałe źródło dochodu (np. osoby pracujące na podstawie Kodeksu PracY lub

posiadające umowę cywilno-prawną, emeryci, renciści, osoby Prowadzące
działalnośc aospodarczą) w wysokości co najmniej 3 500,00 zł brutto miesięcznie

(średnia z ostatnich 3 miesięcy)";
2) w § 7 uchyla się ust. 12a,
3) w § 7 ust. 13 otrzymuje brzmienie:

,,13. W przypadku niemożności przedstawienia poręczenia osobY, której

wynagrodzenie brutto wynosi co najmniej 3 500,00 zł miesięcznie (Średnia

z ostatnich 3 miesięcy), Beneficjent może wyrazićzgodę nazabezpieczenie umów
jednego uczestnika pżez 2 poręczycieli, których wynagrodzenie kaŻdego

z osobna wynosi brutto co najmniej 3 010,0O zł miesięcznie (średnia z ostatnich 3

miesięcy)".

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kościerskiemu.



§3.

Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu



uzasadnienie

W związku ze zmianąkwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2022, konieczna
jest zmiana kwoty miesięcznego wynagrodzenia kandydata na poręczyciela, który będzie
mogł poręczyó kwotę dotacji i wsparcia pomostowego do umów podpisYwanYch

z Uczestnikami projektu ,,Własna firma w Sercu Kaszub".

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za konieczne
i uzasadnione.
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§ 1. Postanowienia ogólne oraz słownik pojęć 
 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania wsparcia finansowego na rozwój 
przedsiębiorczości w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 
wsparcia pomostowego w ramach projektu pn: „Własna firma w Sercu Kaszub”.   

 2. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 3. Projekt pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” jest partnerskim projektem realizowanym  
w ramach konkursu nr RPPM.05.07.00-IZ.00-22-001/19 dofinansowanego  
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 
Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa. 

 4. Beneficjentem projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” jest Powiat Kościerski –  
z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9c, 83-400 Kościerzyna. 

 5. Partnerem projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” jest Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania STOLEM - z siedzibą w Lipuszu, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz. 

 6. Udzielana pomoc finansowa jest pomocą de minimis określoną 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, s. 1) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 
programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 
2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1073). 

 7. Niedozwolone jest łączenie wsparcia finansowego z finansowaniem działalności 
gospodarczej z innych bezzwrotnych źródeł o charakterze publicznym (np. dotacja z 
Powiatowego Urzędu Pracy, dotacja w ramach innego projektu współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej, na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem 
oraz prowadzeniem działalności gospodarczej).  

 8. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości może być przyznane osobom, które 
przeszły pozytywnie proces rekrutacji i zakwalifikowały się do uczestnictwa w projekcie, 
zgodnie z Regulaminem rekrutacji do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”, 
stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/89/2020 Zarządu Powiatu Kościerskiego 
z dnia 11.08.2020r. 

 9. Uczestnik projektu w ciągu 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie jest 
zobowiązany dostarczyć Beneficjentowi Załącznik nr 16 do niniejszego Regulaminu, w 
celu monitorowania wskaźnika rezultatu bezpośredniego. 

 10. Definicje pojęć stosowanych w Regulaminie: 

a) Projekt – projekt pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” współfinansowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020, Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.07. Nowe mikroprzedsiębiorstwa; 

b) Beneficjent – Powiat Kościerski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w 
Kościerzynie. 

c) Biuro projektu – miejsce realizacji Projektu tj. ul. 3 Maja 8A, 83-400 Kościerzyna. 
d) Uczestnik projektu – osoba (kobieta/mężczyzna) zakwalifikowana do udziału w 

Projekcie zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji. 
e) Wniosek – wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej wraz z załącznikami. 
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f) Komisja Oceny Wniosków – komisja powołana w drodze Zarządzenia przez 
Starostę Powiatu Kościerskiego w celu oceny wniosków o udzielenie wparcia 
finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem. 

g) Regulamin KOW – regulamin Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Oceny Wniosków do 
projektu pn: „Własna firma w Sercu Kaszub”, stanowiący Załącznik Nr 3 do Uchwały 
Nr 110/89/2020Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 11.08.2020 

h) Regulamin – Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości do projektu pn: „Własna firma w Sercu Kaszub” (RPŚF).   

i) Dotacja    bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
w postaci stawki jednostkowej, udzielane w wysokości  23 050,00 zł. stanowiące 
pomoc de minimis. 

j) Wsparcie pomostowe – pomoc finansowa udzielana nowopowstałym 
przedsiębiorstwom na okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia 
działalności gospodarczej na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych 
wydatków bieżących, wypłacane miesięcznie, stanowiące pomoc de minimis 

k) Wsparcie szkoleniowe – wsparcie w postaci usługi szkoleniowej „ABC 
przedsiębiorczości”, udzielane na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej. 

l) Instytucja Zarządzająca (IZ) – Samorząd Województwa Pomorskiego, Departament 
EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. 
Augustyńskiego 1, 80-819 Gdańsk. 

§ 2. Procedura ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej  

w ramach Projektu 

 1. Pomoc finansowa na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej przyznawana 
jest na wniosek Uczestnika projektu. Nabór będzie przeprowadzany w trybie konkursu 
zamkniętego spośród osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie odrębnie dla 
każdej tury. Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego będzie odbywał się w 
IV turach:  1 x 2020 r., 2 x 2021 r. i 1 x 2022 r. po zakończonym etapie rekrutacji 
Uczestników projektu. 

 2. Uczestnicy Projektu mogą ubiegać się o przyznanie wsparcia finansowego na 
rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej poprzez złożenie wniosku o przyznanie 
wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Załącznik nr 1 do 
niniejszego regulaminu), wraz z następującymi załącznikami:  

a) Biznesplan firmy – Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, 
b) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  -

Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu, 
c) Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - Załącznik nr 4 do niniejszego 

regulaminu. 
 3. Wzór wniosku wraz z załącznikami będzie dostępny zarówno na stronie internetowej 

Beneficjenta www.powiatkoscierski.pl jak i w Biurze projektu.  

 4. Nabór wniosków odbędzie się w terminach wyznaczonych przez Beneficjenta. 
Informacje o terminie rozpoczęcia i zakończenia naboru oraz miejscu składania 
wniosków o przyznanie wsparcia finansowego zostaną przekazane Uczestnikom 
projektu w formie pisemnej, a  także będą dostępne na stronie internetowej 
www.powiatkoscierski.pl.  

 5. Wnioski należy sporządzić w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (2 oryginały lub 

http://www.powiatkoscierski.pl/
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oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem0F

1). 

 6. Wnioski uczestnicy Projektu mogą złożyć w siedzibie Beneficjenta tj. ul. 3 Maja 9C, 83-
400 Kościerzyna lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub firmy kurierskiej w 
zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: Wniosek o przyznanie środków finansowych 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn: „Własna firma w Sercu 
Kaszub” - decyduje data wpływu. 

 7. Wniosek winien być opatrzony własnoręcznym podpisem Uczestnika projektu. 

 8. Każdy złożony wniosek będzie podlegał rejestracji poprzez wstawienie pieczątki wpływu 
i nadanie numeru ewidencyjnego. 

 9. Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu, złożone w innym języku niż język 
polski,  złożone na nieobowiązującym wzorze, nie będą rozpatrywane. 

 10. Wnioski, których wartość wsparcia przekroczy wraz z już otrzymaną pomocą de minimis 
równowartość pomocy otrzymanej w ciągu ostatnich 3 lat, w złotych kwoty 200 000 euro, 
a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego – równowartość w 
złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez 
Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, mogą zostać 
skorygowane o wysokość wsparcia pomostowego możliwego do udzielenia. Odrzucone 
zostaną wnioski, w których już udzielenie dotacji powoduje przekroczenie wskazanych w 
niniejszym punkcie pułapów pomocy de minimis. 

§ 3. Ocena formalna wniosków o przyznanie pomocy finansowej 

 1. Złożone w terminie wnioski o przyznanie wsparcia finansowego będą podlegały ocenie 
formalnej oraz merytorycznej.   

 2. Oceny poprawności wniosków pod względem formalnym i ich kompletności dokonuje 
Komisja Oceny Wniosków w trakcie oceny formalnej w oparciu o kartę oceny formalnej 
wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
(KOF) - Załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu. 

 3. Komisja pracuje w oparciu o Regulamin Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Oceny 
Wniosków. 

 4. Wnioski podlegają ocenie formalnej wg następujących kryteriów:  

a) wniosek złożony w wyznaczonym terminie, 
b) wniosek jest zgodny z obowiązującymi wzorami określonymi w Regulaminie 

przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do projektu pn.: 
„Własna firma w Sercu Kaszub”, 

c) wniosek jest wypełniony we wszystkich wymaganych rubrykach,; 
d) wniosek wraz z załącznikami został wypełniony czytelnie w języku polskim,; 
e) wniosek wraz z załącznikami został przedłożony w 2 egzemplarzach (dwa oryginały 

lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),; 
f) wniosek został własnoręcznie podpisany przez Uczestnika projektu, 
g) wniosek zawiera komplet wymaganych załączników określonych w niniejszym 

regulaminie, 
h) wartość pomocy de minimis wskazana we wnioskach o udzielenie wsparcia 

finansowego nie przekroczy równowartości w złotych kwoty 200 000 euro, a w 
przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego – równowartość 

 
1 W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć kopię poświadczoną 

za zgodność z oryginałem na każdej stronie lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony ...do strony...”, 

własnoręcznym podpisem przez wnioskodawcę. 
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w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego 
przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 

 5. Kryteria formalne dotyczące kompletności załączników zostaną spełnione, gdy Uczestnik 
projektu do wniosku o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
dołączy załączniki wskazane w § 2 ust. 2. 

 6. W razie stwierdzenia we wniosku braków formalnych w postaci braku podpisu, 
niewypełnienia któregokolwiek pola w formularzu lub załącznikach, braku któregokolwiek 
z załączników, Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną za 
potwierdzeniem przeczytania lub telefonicznie o możliwości jednokrotnego uzupełnienia 
braków we wniosku, zgodnie z uwagami zawartymi w Karcie Oceny Formalnej  
w terminie 3 dni roboczych. 

 7. Za dzień uzupełnienia braków formalnych uważa się dzień wpływu brakujących 
dokumentów do Biura projektu lub wprowadzenia przez Uczestnika projektu 
brakujących informacji w pustych polach formularza. Korekta jest dokonywana w 
Biurze projektu przez Uczestnika projektu długopisem na złożonym wniosku lub 
poprzez dostarczenie dodatkowych dokumentów, wyłącznie  w stosunku do uwag 
wskazanych przez członków KOW w Karcie Oceny Formalnej. 

 8. Korekta wniosku nie może wpływać na zmianę merytorycznej części wniosku  
o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w elementach 
ocenianych na etapie oceny merytorycznej. 

 9. W przypadku niedokonania korekty w wyznaczonym terminie, wniosek o wsparcie 
finansowe Uczestnika projektu pozostanie bez rozpatrzenia. 

 10. Po dokonaniu korekty wniosek jest kierowany do ponownej oceny formalnej. 

 11. Uczestnik projektu, którego wniosek został odrzucony na etapie oceny formalnej może 
złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zgodnie z zapisami § 5 niniejszego 
Regulaminu. 

§ 4. Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie wsparcia 

finansowego 

 1. Wnioski spełniające wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym  
w oparciu o kartę oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej (KOM) (Załącznik nr 6 do niniejszego 
regulaminu). 

 2. W przypadku ujawnienia braków formalnych we wniosku na etapie oceny merytorycznej 
wniosek zostaje przekazany do ponownej oceny formalnej. 

 3. Ocena merytoryczna poprawnego formalnie wniosku dokonywana jest przez dwóch 
członków KOW z zachowaniem zasady bezstronności oraz przejrzystości 
zastosowanych procedur i przeprowadzana jest według następujących kryteriów: 

CZĘŚĆ I WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO: 

a) wykonalność przedsięwzięcia - maksymalnie 25 punktów. W kryterium 
wykonalność przedsięwzięcia oceniana jest: dostępność zasobów, możliwość 
pozyskania rynków zbytu –racjonalność oszacowania liczby potencjalnych klientów  
w stosunku do planów przedsięwzięcia, zapewnienie płynności finansowej po 
upływie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz czy 
siedziba firmy będzie na terenie powiatu kościerskiego;  

b) operacyjność - maksymalnie 10 punktów. W kryterium operacyjność oceniana jest 
przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń; 
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c) kompletność - maksymalnie 20 punktów. W kryterium kompletność oceniana jest 
całościowość opisu przedsięwzięcia; 

d) racjonalność - maksymalnie 25 punktów. W kryterium racjonalność oceniana jest: 
racjonalność cenowa i realność prognozowanej sprzedaży, realność 
projektowanych produktów/usług i możliwość ich realizacji oraz niezbędność i 
racjonalność zakupów do rozpoczęcia działalności gospodarczej; 

e) trwałość projektu - maksymalnie 20 punktów. W kryterium trwałość projektu 
oceniana jest spójność wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego 
wnioskodawcy z planowanym przedsięwzięciem. 

 
CZĘŚĆ II WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO: 

a) czy wskazane wydatki są uzasadnione i realne do poniesienia?, 
b) czy wskazane wydatki są spójne z treścią biznesplanu uczestnika?. 

 
 4. Maksymalna liczba punktów możliwa do osiągnięcia na etapie oceny merytorycznej 

Części I wniosku o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi 
100.  

 5. Liczbę punktów z oceny merytorycznej części I stanowi średnia arytmetyczna ocen 
dwóch członków KOW, która posłuży do stworzenia listy wniosków uszeregowanych w 
kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów. Wniosek, który nie 
uzyska minimum 60% punktów ogółem lub minimum 40% punktów możliwych do 
uzyskania w każdym punkcie oceny zgodnie z kartą oceny merytorycznej, nie może 
otrzymać wsparcia finansowego. W przypadku rozbieżności sięgających minimum 30% 
punktów pomiędzy ocenami dwóch członków komisji, przy czym ocena przynajmniej  
jednego z nich musi wynosić minimum 60% punktów ogółem, wniosek poddany będzie 
dodatkowej ocenie, którą przeprowadzi trzecia osoba oceniająca. Ocena tej osoby 
stanowić będzie ostateczną ocenę wniosku. 

 6. Na podstawie oceny merytorycznej Części II wniosku, Ekspert proponuje wysokość 
wsparcia pomostowego. 

 7. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu zostanie 
przyznana Uczestnikom, których biznesplany uzyskają najwyższe oceny, w tym w roku 
2020 – 12 osobom, w roku 2021 - łącznie 21 osobom i w roku 2022 – 12 osobom. 

 8. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej wszystkich wniosków utworzone zostaną listy 
wniosków, które będą rekomendowane do dofinansowania oraz listy rezerwowe. 

 9. Uczestnicy projektu zostaną powiadomieni o wynikach oceny merytorycznej złożonych 
wniosków pisemnie za pośrednictwem maila za potwierdzeniem odbioru lub w przypadku 
braku maila za pośrednictwem poczty tradycyjnej w terminie 5 dni roboczych od dnia 
opublikowania listy rankingowej wniosków, które zostały rekomendowane do wsparcia 
finansowego. Do informacji pisemnej dotyczącej wyników oceny wniosku o udzielenie 
wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zostaną załączone 
kserokopie Kart Oceny wraz z uzasadnieniem, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających 
z ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1781 ze zm.). 

§ 5. Procedura odwoławcza 

 1. W każdej turze wyłączona zostanie na odwołania wartość dwóch dotacji. 

 2. Uczestnicy projektu, którzy nie zakwalifikowali się do otrzymania dofinansowania ze 
względu na odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej lub merytorycznej, oraz 
których wniosek nie uzyskał liczby punktów pozwalającej na uzyskanie wsparcia 
finansowego  mogą złożyć pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 
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3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Uczestnika pisemnej informacji o wynikach.  

 3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy musi zawierać: 

 a) tytuł projektu, którego odwołanie dotyczy, 

 b) imię, nazwisko oraz adres osoby składającej odwołanie, 

 c) zakres odwołania wraz z uzasadnieniem, 

 d) datę, miejscowość oraz własnoręczny podpis Kandydata odwołującego się. 

 4. Odwołanie, które: 
 a) zostanie wniesione po wyznaczonym terminie, 

 b) zostanie wniesione przez osobę nieuprawnioną, 

 c) zostanie wniesione bez zachowania formy pisemnej, 

 d) nie spełni wymogów określonych w ust.3, 

nie będzie podlegać rozpatrzeniu. 

 5. Odwołanie należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na 
adres Biura projektu. W przypadku złożenia dokumentów osobiście lub pocztą tradycyjną 
decyduje data wpływu do Beneficjenta. 

 6. Ocena powtórnie złożonego wniosku, dokonana będzie przez innych członków KOW, niż 
osoby biorące udział w jego pierwszej ocenie.  

 7. Beneficjent rozpatrzy wniosek w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia 
odwołania. Uczestnik projektu zostanie niezwłocznie poinformowany na piśmie o 
wynikach powtórnej oceny wniosku. Ocena ta będzie ostateczna i nie będzie 
przysługiwało od niej odwołanie.  

 8. Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań utworzona zostanie ostateczna lista wniosków, 
które uzyskały wsparcie finansowe na rozwój działalności gospodarczej oraz lista 
rezerwowa. 

§ 6. Wsparcie szkoleniowe przygotowujące do prowadzenia 

działalności gospodarczej 

 1. Na etapie poprzedzającym założenie działalności gospodarczej, Uczestnicy projektu, 
którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania wsparcia finansowego oraz złożyli  
deklarację o chęci uczestnictwa w szkoleniu w formularzu rekrutacyjnym, wezmą udział 
w szkoleniu „ABC przedsiębiorczości”.  

 2. Zakres szkolenia będzie obejmował m.in. procedurę zakładania działalności, 
budżetowanie przedsięwzięcia, podstawowe formy księgowości i rozliczeń z US i ZUS 
(zajęcia teoretyczne i praktyczne). 

 3. Wsparcie szkoleniowe stanowi wyłącznie uzupełnienie wsparcia finansowego i ma na 
celu zwiększenie kompetencji Uczestników projektu z zakresu prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

 4. Uczestnicy po realizacji szkolenia winni być przygotowani do wyboru odpowiedniej formy 
opodatkowania, zarejestrowania działalności gospodarczej i obliczenia uproszczonego 
rachunku zysków i strat dla swojej działalności (Wzorzec). Dla Uczestników po szkoleniu 
przeprowadzony zostanie egzamin sprawdzający (Ocena). Uczestnik otrzyma 
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Weryfikacją nabycia kompetencji będzie 
założenie przez Uczestników działalności gospodarczej, złożenie dokumentów do ZUS i 
rozliczenie pierwszego miesiąca działalności. Dokumentami weryfikującymi będzie wypis 
z CEIDG lub KRS, potwierdzone przez ZUS zgłoszenie do ubezpieczenia (ZUA/ZZA) 
oraz w zależności od wyboru formy opodatkowania wydruk z ewidencji rachunkowej. 
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 5. Przed rozpoczęciem szkoleń Beneficjent z każdym Uczestnikiem, który został wskazany 
decyzją KOW do otrzymania wsparcia podpisze umowę o udzielenie wsparcia w postaci 
usługi szkoleniowej w ramach projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”, stanowiącą 
Załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu. 

 6. Szkolenia odbywać się będą w terminach, które pozwolą Uczestnikom na godzenie życia 
rodzinnego z zawodowym oraz z zachowaniem dostępności oraz równości szans i 
niedyskryminacji. 

 7. W zależności od miejsca zamieszkania większości Uczestników oraz możliwości 
dojazdu, szkolenia będą realizowane w Kościerzynie lub Lipuszu. Możliwe jest 
prowadzenie szkolenia w formie on-line. 

 8. Uczestnik może zarejestrować własną działalność gospodarczą dopiero po zakończeniu 
udziału we wsparciu szkoleniowym. 

 9. Uczestnik projektu po zakończeniu udziału w szkoleniu stacjonarnym może ubiegać się 
o zwrot kosztów dojazdu z miejsca zmieszania do miejsca odbywania szkolenia oraz z 
powrotem. 

 10. Refundacja kosztów dojazdu przysługuje osobom, które zamieszkują w innej 
miejscowości niż miejsce odbywania szkolenia. 

 11. Uczestnicy mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu składając pisemny wniosek o 
zwrot kosztów dojazdu (Załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu) do siedziby Partnera  
osobiście  lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty. 

 12. Zwrot kosztów przysługuje osobom korzystającym ze środków transportu publicznego 
nie objętego posiadanym biletem miesięcznym oraz osobom korzystającym z 
własnego/użyczonego pojazdu. 

 13. Uczestnicy korzystający ze środków transportu publicznego zobowiązani są do 
przedstawienia biletów jednorazowych. 

 14. Uczestnicy korzystający z prywatnego środka transportu są zobowiązani dostarczyć 
oświadczenie przewoźnika o cenie jednorazowego biletu publicznego środka transportu 
na trasie z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia, o ile jest możliwość 
jego uzyskania od przewoźnika. Refundacja kosztów dojazdu będzie dokonywana do 
wysokości ceny najtańszego biletu środka transportu publicznego na trasie przejazdu 
wg. oświadczenia przewoźnika lub taryfikatora cen biletów jednorazowych. 

 15. Refundacja wypłacana będzie po zakończeniu uczestnictwa w udzielonym wsparciu za 
faktyczne dni obecności na szkoleniu, weryfikowane na podstawie list obecności. 

 16. Zwrot kosztów dojazdu wypłacany będzie w przypadku uczestnictwa w 80% godzin 
przewidzianych na realizację szkolenia. 

 17. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku refundacja wypłacana będzie przez Kierującego 
na rachunek bankowy Uczestnika wskazany we wniosku o zwrot kosztów dojazdu w 
terminie 21 dni od daty złożenia wniosku. 

§ 7. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

 1. W ramach Projektu przyznawane będzie wsparcie finansowe m.in. w postaci dotacji na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego. Łącznie planowane jest 
udzielenie wsparcia finansowego 45 Uczestnikom projektu. Nabór będzie 
przeprowadzany w trybie konkursu zamkniętego spośród osób zakwalifikowanych do 
udziału w Projekcie. 

 2. Odbiorcami wsparcia finansowego nie mogą być osoby zamierzające założyć 
działalność:  
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 a) w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem Rady (WE) nr 
104/2000; 

 b) zajmującej się produkcją podstawową produktów rolnych; 

 c) w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów 
rolnych w następujących przypadkach: 

• 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, 

 d) związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. 
pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem  
i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi 
związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej; 

 e) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych  
w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy; 

 f) planującym nabycie z udziałem wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów, 
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 mini mis (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013 r.). 

 3. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowi bezzwrotne wsparcie 
udzielane Uczestnikowi pozwalające na pokrycie pierwszych wydatków ponoszonych w 
związku z utworzeniem i funkcjonowaniem nowopowstałego mikroprzedsiębiorstwa. 

 4. Wsparcie finansowe w formie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej będzie 
udzielane wyłącznie jako stawka jednostkowa w wysokości 23 050,00 zł zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

 5. Środki finansowe przekazywane są Uczestnikowi na podstawie umowy o udzielenie 
wsparcia finansowego w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 
ramach projektu „Własna firma w Sercu Kaszub” (Załącznik nr 9 do niniejszego 
regulaminu) zawartej po rozpoczęciu działalności gospodarczej. Ostatecznym dniem 
założenia własnej działalności jest dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia 
finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

 6. Uczestnik projektu po zakwalifikowaniu się do dofinansowania decyzją KOW rejestruje 
działalność gospodarczą niezwłocznie po zakończeniu udziału we wsparciu 
szkoleniowym. W przypadku nieskorzystania ze wsparcia szkoleniowego, rejestracji 
dokonuje niezwłocznie po otrzymaniu pozytywnej decyzji KOW, najpóźniej do dnia 
podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej. 

 7. Przyjmuje się że dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej jest dzień 
wskazany jako data rozpoczęcia działalności we wpisie do CEiDG lub KRS. 

 8. Działalność gospodarcza założona ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie Prawo przedsiębiorców. 

 9. Uczestnik zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Biura Projektu przed zawarciem 
umowy następujące dokumenty: 

a) potwierdzenie zarejestrowania działalności gospodarczej, tj. wydruk z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępnej pod adresem 
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx lub wypis z KRS 

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx
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dostępny pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-
glowna/index.html; 

b) kopię aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie do ZUS (ZUA lub ZZA) 
(kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem); 

c) kopię dokumentu potwierdzającego założenie/posiadanie rachunku bankowego na 
potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej (kopia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem); 

d) zaktualizowany Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 
de minimis (Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu), 

e) Oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym 
zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych oraz środków oferowanych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-2020  na pokrycie tych samych wydatków związanych z 
podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej (Załącznik nr 10 do 
niniejszego regulaminu) o ile dane wskazane w poprzednio złożonym 
oświadczeniu uległy zmianie. 

f) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez małżonka, będącego 
Uczestnikiem projektu, zobowiązań wynikających z umów o udzielenie wsparcia 
finansowego na rozpoczęcie działalności, pozostającego w związku małżeńskim 
bez rozdzielności majątkowej (jeśli dotyczy) - (Załącznik nr 11 do niniejszego 
regulaminu) – o ile dotyczy. 

g) Oświadczenie poręczyciela wraz z wymaganymi załącznikami (załącznik nr 13 do 
niniejszego regulaminu). 

 
 10. Uczestnik projektu ma obowiązek wnieść zabezpieczenie w postaci poręczenia przez  

osobę fizyczną, prawidłowej realizacji Umowy o udzielenie wsparcia finansowego w 
postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w ramach projektu pn.: 
„Własna firma w Sercu Kaszub” i Umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój 
działalności gospodarczej w postaci wsparcia pomostowego, w ramach projektu pn.: 
„Własna firma w Sercu Kaszub”, w dniu podpisania wskazanych w ustępie umów. 

 11. Poręczycielem nie może być małżonek Uczestnika projektu, chyba, że obowiązuje go 
rozdzielność majątkową. 

 12. Poręczycielem może zostać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki: 

a) osoba pełnoletnia, w wieku do lat 70, 
b) osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych, 
c) stałe źródło dochodu (np. osoby pracujące na podstawie Kodeksu pracy lub 

posiadające umowę cywilno-prawną, emeryci, renciści, osoby prowadzące 
działalność gospodarczą) w wysokości co najmniej 3000 zł brutto miesięcznie 
(średnia z ostatnich 3 miesięcy), 

d) brak stałego obciążenia dochodu, który spowodowałby niemożność spłaty 
zobowiązania, 

e) osoba wobec której nie toczą się postępowania egzekucyjne dotyczące 
niespłaconych zobowiązań finansowych, 

f) udzielenie poręczenia możliwe jest tylko dla jednego Uczestnika projektu. 

 12a. W przypadku niemożności przedstawienia poręczenia osoby, której wynagrodzenie 

brutto wynosi co najmniej 3000 zł miesięcznie (średnia z ostatnich 3 miesięcy), 

Beneficjent może wyrazić zgodę na zabezpieczenie umów jednego uczestnika przez 2 

poręczycieli, których wynagrodzenie każdego z osobna wynosi brutto co najmniej 2800 

zł miesięcznie (średnia z ostatnich 3 miesięcy). 
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 13. W przypadku niemożności przedstawienia poręczania osoby, której wynagrodzenie 

brutto wynosi co najmniej 3000 zł. (średnia z ostatnich 3 miesięcy), Beneficjent może 
wyrazić zgodę na zabezpieczenie umów jednego uczestnika przez 2 poręczycieli, których 
wynagrodzenie brutto z wynosi co najmniej 2800 zł (średnia z ostatnich 3 miesięcy). 

 14. Jeżeli poręczyciel pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowa 
wspólnota majątkowa, współmałżonek jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o 
wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych wynikających z poręczenia.  

 15. Poręczenie wygasa po wypełnieniu przez Uczestnika projektu wszystkich obowiązków 
wynikających z umów wskazanych w ust 10. 

 16. Po dostarczeniu dokumentów, o których mowa w ust. 9 Uczestnik zawiera z 
Beneficjentem umowę o udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podpisanie umowy odbywa się przy osobistym 
udziale Uczestnika projektu, małżonka (jeśli dotyczy), poręczyciela oraz małżonka 
poręczyciela (jeśli dotyczy). 

 17. Sposób wypłaty dotacji i rozliczenie otrzymanych środków finansowych reguluje umowa 
o udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej. 

 18. Beneficjent wystawia i wydaje w dniu podpisania umowy wskazanej w ust. 16, 
zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 14 do niniejszego Regulaminu, 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 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1983). 

 19. Uczestnicy projektu, którzy otrzymali środki finansowe na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej zobowiązani są do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co 
najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej pod rygorem zwrotu 
środków. 

 20. W przypadku ustanowienia zarządcy sukcesyjnego, który zarządza przedsiębiorstwem w 
przypadku śmierci przedsiębiorcy w okresie, o którym mowa powyżej, nie jest wymagany 
zwrot wsparcia finansowego otrzymanego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

 21. Uczestnicy Projektu mają obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z 
odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych, jeżeli: 

a) Uczestnik projektu będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy 
niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, przy czym do 
okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej 
prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, 

b) zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy 
od dnia wskazania jako data rozpoczęcia działalności gospodarczej w CEIDG lub 
KRS, 

c) złoży niezgodne z prawdą oświadczenia na etapie ubiegania się o środki na rozwój 
przedsiębiorczości, 

d) (uchylony), 
e) Beneficjent stwierdzi podczas kontroli brak rzeczywistego prowadzenia 

działalności gospodarczej, 
f) naruszy inne istotne warunki umowy. 

 22. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy Uczestnik projektu ponosi na 
własne ryzyko.  

 23. Wydatki ponoszone z dotacji objęte stawką jednostkową są traktowane jak wydatki 
poniesione, dlatego na etapie rozliczenia, weryfikacji podlegać będzie jedynie, czy 
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działalność gospodarcza była rzeczywiście prowadzona. 

 24. Uczestnik projektu, jest obowiązany w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia 
działalności gospodarczej, w przypadku zatrudnienia pracownika na etat, w ciągu 7 dni 
dostarczyć Beneficjentowi kopię umowy o pracę.  

§ 8. Wsparcie Pomostowe 

 1. Wsparcie pomostowe (jako wsparcie uzupełniające do wsparcia finansowego 
udzielanego w formie bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej) 
przyznawane jest w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie Uczestnikowi  
i ma na celu pomoc w utrzymaniu płynności finansowej nowego przedsiębiorstwa.  

 2. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie wypłacane przez okres 6 miesięcy w kwocie 
do 1350,00 zł. 

 3. (uchylony). 

 4. (uchylony). 

 5. (uchylony). 

 6. Wsparcie pomostowe jest przyznawane na podstawie umowy o udzielenie wsparcia 
finansowego na rozwój działalności gospodarczej w postaci wsparcia pomostowego,  
w ramach projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” (Załącznik nr 12 do niniejszego 
Regulaminu). 

 7. W związku z udzieleniem wsparcia pomostowego mają zastosowanie zapisy § 7 ust 9-
14 i ust. 16 niniejszego regulaminu.  

 8. Beneficjent wystawia i wydaje w dniu podpisania umowy wskazanej w ust. 4, 
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 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1983). W 
przypadku korekty wysokości wsparcia pomostowego Beneficjent wystawi Uczestnikowi 
projektu zaktualizowane zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. 

 9. Wypłata transz miesięcznych wsparcia pomostowego będzie realizowana w następujący 
sposób: 

a) pierwsza transza wypłacona zostanie w dniu wypłaty dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej; 

b) kolejne transze będą wypłacone od następnego miesiąca po wypłacie pierwszej 
transzy wsparcia pomostowego, w terminie 7 dni roboczych od dostarczenia kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem, dokumentów dot. zapłaty ZUS za 
ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne (jeśli dotyczy). 

 10. Niedotrzymanie tego terminu może nastąpić w przypadku nieotrzymania przez 
Beneficjenta transzy dofinansowania od Instytucji Zarządzającej. Uczestnikowi projektu 
nie przysługuje prawo żądania odsetek za opóźnioną płatność. W przypadku wystąpienia 
opóźnienia w przekazaniu środków finansowych, przekraczających 14 dni Beneficjent 
zobowiązuje się poinformować pisemnie Uczestnika projektu o przyczynach opóźnienia i 
planowanej wypłacie środków. 

 11. Wydatki w ramach wsparcia pomostowego będą rozliczane w okresach miesięcznych 
poprzez złożenie do siedziby Biura projektu wniosku o rozliczenie wsparcia 
pomostowego, stanowiącego Załącznik nr 15 do niniejszego Regulaminu, zawierającego 
zestawienie poniesionych wydatków i sporządzonego w oparciu o dokumenty księgowe. 
Rozliczenie miesięczne będzie sporządzane do wysokości otrzymanego wsparcia 
pomostowego i nie rozliczonego w poprzednich wnioskach. Beneficjent ma prawo żądać 
wglądu w dokumenty księgowe ujęte w rozliczeniu. 
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 12. Wsparcie pomostowe jest rozliczane wyłącznie w kwocie netto (bez podatku VAT), bez 
względu na status podatnika VAT. 

 13. Uczestnik projektu zobowiązany jest do składania wniosków wskazanych w ust. 8 wraz z 
dokumentami wskazanymi w ust. 6 lit. b. Ostatni wniosek o rozliczenie wsparcia 
pomostowego Uczestnik projektu jest obowiązany złożyć w terminie 7 dni roboczych od 
zakończenia okresu na jaki wsparcie pomostowe zostało przyznane.  

 14. Wydatki wsparcia pomostowego będą uznane za kwalifikowane jeśli zostaną poniesione 
w okresie na jaki przysługiwało wsparcie pomostowe, zgodnie z umową wskazaną w ust. 
3. 

 15. Beneficjent dokona każdorazowo w terminie 14 dni weryfikacji złożonego wniosku o 
rozliczenie wsparcia pomostowego i przygotuje dla Uczestnika projektu pismo, ze 
wskazaniem zaliczonej w poczet wsparcia pomostowego kwoty wydatków. Uczestnik 
projektu będzie mógł składać dodatkowe wyjaśnienia na etapie weryfikacji niniejszego 
wniosku. 

 16. W sytuacji, gdy Uczestnik nie wydatkuje całej kwoty wypłaconej w ramach wsparcia 
pomostowego do ostatniego dnia na jaki przyznane zostało wsparcie, Uczestnik jest 
zobowiązany bez wezwania, nie później niż w ciągu 7 dni do zwrotu pozostałych środków 
na rachunek bankowy, z którego środki otrzymał.  

 17. Wsparcie pomostowe może być wydatkowane na pokrycie obowiązkowych składek ZUS 
i innych wydatków bieżących, w tym m. in. wypłatę wynagrodzenia pracownika wraz z 
obciążeniami, podatki, czynsz, opłaty administracyjne, usługi księgowe, ubezpieczenie, 
materiały, towary itp.    

 18. Wsparcie pomostowe nie może być przeznaczone na sfinansowanie wydatków, w 
stosunku do których wcześniej została udzielona pomoc publiczna lub które wcześniej 
były objęte wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej (zakaz podwójnego 
finansowania tych samych wydatków. 

§ 9. Monitoring i kontrola 

 1. Dla prawidłowej realizacji projektu i prawidłowości wydatkowania środków przez 
Uczestników projektu Beneficjent  przeprowadza monitoring i kontrolę. 

 2. Kontroli podlega zarejestrowanie działalności gospodarczej, jej rozpoczęcie i utrzymanie 
przez 12 miesięcy oraz wydatkowanie wsparcia pomostowego. 

 3. W okresie trwałości wsparcia Beneficjent przeprowadza kontrolę każdej dofinansowanej 
w projekcie działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia rzeczywistego prowadzenia 
działalności gospodarczej przez wymagany okres. W tym celu kontrola odbywa się w 
miejscu prowadzenia działalności gospodarczej lub w oparciu o dokumenty dotyczące 
prowadzonej działalności (w zależności od charakteru prowadzonej działalności). 
Sprawdzeniu podlega np.: 

a) czy jest prowadzona księgowość przedsięwzięcia (np. księga przychodów 
i rozchodów),  

b) czy są odprowadzane składki do ZUS,  
c) czy są dokonywane rozliczenia z US,  
d) czy są zawierane umowy z klientami,  
e) czy wyciągi bankowe potwierdzają dokonywanie sprzedaży w ramach 

prowadzonej działalności,  
f) czy jest prowadzona strona internetowa działalności gospodarczej, itp. 

 4. Na Uczestniku projektu ciąży  obowiązek udowodnienia rzeczywistego prowadzenia 
działalności gospodarczej. 
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 5. Uczestnik projektu w trakcie przeprowadzania kontroli zobowiązany jest do współpracy, 
w szczególności poprzez: 

a) udostępnienie obiektów, urządzeń i składników majątkowych, których badanie 
związane jest z zakresem kontroli, 

b) zapewnienie wglądu w dokumentację objętą zakresem kontroli, 
c) udzielenie wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli. 

 6. Uczestnik projektu zobowiązany jest do udostępnienia na pisemną prośbę Beneficjenta 
wszelkich dokumentów w tym związanych z udzielonym wsparciem pomostowym,  które 
uwiarygodnią prowadzenie działalności gospodarczej. 

 7. Beneficjent z przeprowadzanej kontroli sporządza protokół, który musi zawierać co 
najmniej: okres przeprowadzenia kontroli, osoby biorące udział w kontroli, zakres 
przeprowadzonej kontroli i wnioski. Protokół musi być podpisany przez Beneficjenta i 
Uczestnika projektu. 

 8. Monitorowanie prowadzonej działalności i wydatkowania udzielonego wsparcia 
pomostowego będzie odbywać się wraz z rozliczeniem miesięcznym wniosków  

 9. Uczestnik projektu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Beneficjenta o wszelkich 
okolicznościach mogących zakłócić lub opóźnić prawidłowe prowadzenie działalności 
gospodarczej i realizację wydatków. 

 10. Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych Beneficjent stwierdzi, że Uczestnik projektu 
wykorzystał całość lub część przyznanych mu środków na wsparcie pomostowe 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrał całość lub część przyznanych środków 
finansowych w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, zobowiązany jest do 
zwrotu tych środków odpowiednio w całości lub w części wraz z odsetkami w wysokości 
określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia przekazania na rachunek 
Uczestnika projektu.   

 11. Uczestnik projektu podlega kontroli z zakresu pomocy de minimis oraz (w związku z 
finansowaniem ze środków unijnych) innym instytucjom upoważnionym do kontroli. 

§ 10. Postanowienia końcowe 

 12. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej 
Beneficjenta  i obowiązuje przez okres trwania projektu. 

 13. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w ustawach i rozporządzeniach 
dotyczących funduszy strukturalnych oraz różnice w interpretacji zapisów prawnych 
mogące pojawić się w trakcie realizacji projektu. 

 14. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W 
przypadku wprowadzenia zmian Beneficjent niezwłocznie zamieści informację wraz z 
aktualnym Regulaminem na stronie internetowej www.powiatkoscierski.pl. 
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Załączniki: 

Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej 

Załącznik nr 2 Biznesplan firmy 

Załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  

Załącznik nr 4 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis  

Załącznik nr 5 Karta oceny formalnej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej (KOF)  

Załącznik nr 6 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na  
rozpoczęcie działalności gospodarczej (KOM)  

Załącznik nr 7 Umowa o udzielenie wsparcia w postaci usługi szkoleniowej w ramach 

projektu „Własna firma w Sercu Kaszub” 

Załącznik nr 8 Wniosek o zwrot kosztów dojazdu  

Załącznik nr 9 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej w ramach projektu pn.:„Własna firma w Sercu Kaszub” 

Załącznik nr 10 Oświadczenie nie korzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w 

tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków oferowanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020  na pokrycie tych 

samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności 

gospodarczej  

Załącznik nr 11 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez małżonka, 

będącego uczestnikiem projektu, zobowiązań wynikających z umów o 

udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności, pozostającego 

w związku małżeńskim bez rozdzielności majątkowej  

Załącznik nr 12 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój działalności 

gospodarczej w postaci wsparcia pomostowego, w ramach projektu pn.: 

„Własna firma w Sercu Kaszub”  

Załącznik nr 13 Oświadczenie poręczyciela  

Załącznik nr 14 Zaświadczenie o pomocy de minimis 

Załącznik nr 15 Wniosek o rozliczenie wsparcia pomostowego  
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Załącznik nr 16 Oświadczenie uczestnika projektu realizowanego w ramach Osi 

Priorytetowej 5 RPO WP 2014-2020 nt. jego sytuacji po zakończeniu udziału 

w projekcie 
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