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REGULAMIN PRZYZNAWANIA  
ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI   

W RAMACH PROJEKTU  
W RAMACH PROJEKTU PT. „ WSPARCIE NA NOWY START ZAWODOWY ” 

NR RPLD.10.02.02-10-B002/21 

 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  

Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”  

Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”  

Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement” 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  
w projekcie pt: „Wsparcie na Nowy Start zawodowy”, realizowanego przez  Województwo Łódzkie /Centrum 
Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu,  
ul. Energetyczna 9, 97-427 Rogowiec, NIP 7692239961, REGON 389161919 

2. Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości obejmuje: 

a) przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w formie stawki jednostkowej  

     w wysokości 23 050 zł na osobę; 

b) wsparcie pomostowe w postaci finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej, niż 2000zł 
(dwa tysiące złotych) przez okres do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności 
gospodarczej, udzielane wyłącznie w kwocie netto (bez podatku Vat). 

2. Działalność gospodarcza założona w ramach projektu prowadzona jest na zasadach określonych  
w ustawie Prawo przedsiębiorców 

§ 2  

Warunki ubiegania się o wsparcie finansowe 

1. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości jest ukończenie  
i pozytywne zaliczenie wsparcie obejmującego: 

a. indywidualne doradztwo zawodowe w połączeniu z przygotowaniem indywidulanego planu działania  
(4 godz.)   

b. szkolenia przygotowującego do prowadzenia działalności gospodarczej (Szkolenie 40h (5dniowe) z 
prowadzenia DG. Tematyka: 1.Aspekty prawne prowadzenia DG, 2.Podatki, ZUS, Księgowość,3.Marketing i 
promocja DG, 4.Sporządzenie BP i jego realizacja, 5.Elementy negocjacji, komunikacji,  Wymagana min. 80% 
obecność na zajęciach i pozytywny wynik testu wew. weryfikującego efekty uczenia się (min. 60%). 

2. Uczestnicy aplikujący o wsparcie finansowe na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej 
zobligowani są do złożenia biznesplanu wg. dostępnego na stronie projektu www.crklodzkie.pl oraz w 
biurze projektu wzoru. Uczestnicy będą również mogli skorzystać z ok. 4 godzinnego wsparcia  
w postaci indywidualnego doradztwa w zakresie przygotowania biznesplanu. 

3. Biznesplan należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście w biurze projektu 
 (ul. Energetyczna 97-427 Rogowiec w terminie max 14 dni od zakończenia szkolenia przygotowującego 
do prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w pkt 1b)  

4. Wzór biznesplanu dostępny jest w biurze projektu przy ul. Energetycznej 9, 97-427 Rogowiec oraz na 
stronie www.crklodzkie.pl  

 

 

http://www.crklodzkie.pl/
http://www.crklodzkie.pl/
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§ 3 

Ocena formalna biznesplanu 

1. Biznesplan oceniany jest w okresie 3 dni roboczych od daty zakończenia przyjmowania biznesplanów      
określonej w  §2 pkt. 3 

2. Ocena formalna biznesplanu dokonywana jest przez upoważnionego pracownika Beneficjenta na podstawie 
Karty oceny formalnej Biznesplanu, której wzór znajduje się w załączniku nr 1.  

     do niniejszego regulaminu. 
3. Zakłada się możliwość jednorazowego uzupełnienia braków formalnych. Lista możliwych do uzupełnienia braków w 

terminie 2 dni roboczych od otrzymania mailowej informacji o możliwości dokonania uzupełnienia:  
a) poprawność wypełnienia – brak uzupełnienia w max 3 polach 
b) podpisy – brak podpisu  
c) czytelność – nieprawidłowy wydruk, nieczytelne pismo 
d) kompletność – brak strony max 3 stron.  

4. O wynikach oceny formalnej kandydat zostanie poinformowany poprzez publikację wyników na stronie   
internetowej projektu oraz pisemnie drogą elektroniczną na adres kandydata wskazany w biznesplanie w 
terminie do 4 dni roboczych od daty zakończenia przyjmowania biznesplanów określonej w §2 pkt. 3  

5. W przypadku negatywnej oceny formalnej Uczestnik ma prawo zwrócić się do Beneficjenta  
      o ponowne rozpatrzenie biznesplanu wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/informacji dotyczących 

zakresu przedsięwzięcia i/lub ewentualnym uzupełnieniem uchybień formalnych. 
6. Prośbę, o której mowa z ust. 5 należy złożyć w terminie 2 dni roboczych od publikacji wyników oceny 

formalnej biznesplanów na stronie projektu 

  

§ 4 

Ocena merytoryczna biznesplanu 

1. Ocena merytoryczna dokonywana jest w okresie 10  dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej.  

Do oceny merytorycznej zakwalifikowane zostaną jedynie osoby, których biznesplan przejdzie pozytywnie ocenę 
formalną. 

2. Ocena merytoryczna dokonywana jest przez Komisję Oceny Biznesplanów (KOB). 

3. Każdy biznesplan jest rozpatrywany przez dwóch wybranych losowo członków Komisji (ekspertów). 

4. Ocena merytoryczna dokonywana jest na Karcie oceny biznesplanu, której wzór znajduje się w załączniku  

nr 1 do niniejszego regulaminu. 

5. Uczestnik projektu zostanie poinformowany o wyniku oceny merytorycznej wraz z uzasadnieniem drogą pisemną 
na adres email wskazany w biznesplanie w terminie 2 dni roboczych od publikacji wyników oceny merytorycznej 
biznesplanów na stronie projektu. 

6. Uczestnik otrzymuje negatywną decyzję w przedmiocie przyznania wsparcia, jeżeli: 

a) zostanie stwierdzone, że uczestnik na etapie rekrutacji lub ubiegając się o wsparcie złożył podrobione,    
przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo złożył nieprawdziwe lub niepełne oświadczenie, 

b) z treści biznesplanu wynika, że przyznanie wsparcia byłoby niezgodne z przepisami obowiązującego      
prawa. 

c) 2 ekspertów oceniających wystawi negatywną rekomendację dot. Realizacji biznesplanu 

d) Kwota wymaganej dotacji dla realizacji biznesplanu jest większa niż ta, którą dysponuje Beneficjent  

        tj. 23050zł  
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§ 5  

Procedura odwoławcza 

1. W przypadku negatywnej oceny merytorycznej, Uczestnik ma prawo do złożenia do Beneficjenta odwołania 
zawierającego prośbę o ponowne rozpatrzenie biznesplanu wraz z przedstawieniem dodatkowych 
wyjaśnień/informacji dotyczących zakresu przedsięwzięcia. 

2. Odwołanie należy złożyć w terminie 2 dni roboczych od momentu publikacji wyników oceny merytorycznej na 
stronie projektu.  

3. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej. W odwołaniu należy uzasadnić przyczyny, z powodu których 
uczestnik uważa decyzję o odmowie przyznania wsparcia za wadliwą. 

4. Odwołanie zostanie oddalone jeżeli: 

a)  jest niezasadne, 

b)  podstawą odmowy przyznania wsparcia było złożenie podrobionych, przerobionych lub stwierdzających 
nieprawdę dokumentów albo złożenie nieprawdziwego lub niepełnego oświadczenia, 

c)  uczestnik nie wskazał przyczyn, z powodu których uważa decyzję o odmowie przyznania wsparcia za 
wadliwą, 

d)  odwołanie zostanie wniesione po terminie. 

5. Ocena powtórnie złożonego biznesplanu nie może być dokonywana przez te same osoby, które uczestniczyły w 
ocenie pierwotnej wersji dokumentu. 

   6. Beneficjent ma każdorazowo obowiązek pisemnego poinformowania uczestnika projektu o wynikach powtórnej 
oceny. Powtórna ocena jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. 

§ 6  

Lista rankingowa 

1. Beneficjent ogłasza na stronie projektu www.crklodzkie.pl oraz w biurze projektu przy ul. Energetycznej 9  

     w Rogowcu wstępną listę rankingową uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji  

     po zakończeniu oceny w terminie 2 dni roboczych od dnia opublikowania wyników oceny merytorycznej. 

2. Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po 
rozpatrzeniu wszystkich odwołań, o których mowa w § 4, jednak nie później niż w terminie 10 dni roboczych od 
dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej. 

3. Ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji 
umieszczane jest w na stronie projektu www.crklodzkie.pl oraz w biurze projektu przy ul. Energetycznej 9  

     w Rogowcu  

4. O przyznaniu wsparcia finansowego decyduje liczba punktów przyznanych przez KOB. 

5. Uczestnicy projektu, którzy otrzymali wyższą liczbę punktów na liście, o której mowa w ust. 2, mają 
pierwszeństwo przed uczestnikami, którzy otrzymali mniej punktów. 

6. W sytuacji, gdy uczestnicy otrzymają taką samą liczbę punktów decydującym o przyznaniu wsparcia 
finansowego jest wiek uczestnika (pierwszeństwo dla osób 50+), a jeżeli oboje kryterium wieku pod uwagę 
będzie brane miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich (pierwszeństwo dla osób zamieszkujących na 
obszarze DEGURBA: 3) 

§ 7  

Skład i obowiązki Komisji Oceny Biznesplanów (KOB) 

1. Członek Komisji Oceny Biznesplanów nie może być związany z Uczestnikiem projektu w sposób, który mógłby 
budzić wątpliwości co do jego bezstronności. W szczególności członka Komisji nie może łączyć z Uczestnikiem 
związek z tytułu: 
a) małżeństwa, 

http://www.crklodzkie.pl/
http://www.crklodzkie.pl/
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b) pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej bez ograniczenia stopnia, a w linii bocznej  
       do 2 stopnia), 
c) przysposobienia, opieki lub kurateli lub pozostawania we wspólnym pożyci 

2. Członek Komisji Oceny Biznesplanów przed przystąpieniem do oceny zobowiązany jest do podpisania 
deklaracji bezstronności i rzetelności. 

3. Komisja składa się z 3 członków. 

4. W skład Komisji wchodzą: 
a)    Upoważnieni pracownicy Beneficjenta dokonujący oceny formalnej biznesplanów 
b)    Powołani przez Beneficjenta eksperci do oceny merytorycznej biznesplanów (zewnętrzni) 

 

 

§ 8 

Zasady i warunki wypłaty środków 

1. Z uczestnikiem projektu, któremu przyznano wsparcie finansowe podpisywana jest umowa o udzielenie    
wsparcia finansowego (wg minimalnego wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Standardu udzielania wsparcia), 
określająca prawa i obowiązki uczestnika w związku z przyznaniem wsparcia. 

2. Warunkiem wypłaty środków finansowych jest wniesienie przez uczestnika zabezpieczenia na wypadek     
niedotrzymania przez uczestnika warunków umowy w rodzaju oraz terminie określonym w Umowie  

o udzielenie wsparcia finansowego. 

3. Niezłożenie przez Uczestnika projektu wymaganych lub złożenie niekompletnych dokumentów w określonym    
przez Beneficjenta terminie oznacza rezygnację Uczestnika z ubiegania się o wsparcie finansowe. 

4. Uczestnik projektu, któremu ostatecznie przyznano wsparcie finansowe, powinien dokonać rejestracji    

działalności gospodarczej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. 

5. Uczestnikowi projektu, któremu udzielono wsparcia finansowego, Beneficjent wydaje zaświadczenie  

o pomocy de minimis. 

6.  Kwota jednorazowego wsparcia wynosi 23 050 zł. 

7. 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. 

8. Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane będzie w miesięcznych transzach przez okres od 6 do 12 
miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej . 

9. Transze finansowego wsparcia pomostowego wypłacane co do zasady w terminie do 10-tego dnia miesiąca,                      
począwszy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

10. Wsparcie finansowe może być wykorzystane na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków 
bieżących wyłącznie w kwocie netto. Wydatki w ramach przyznanego wsparcia pomostowego powinny zostać 
poniesione w okresie na jaki zawarta została umowa 

11. W ramach wsparcia pomostowego w formie finansowej w żadnym przypadku nie dochodzi do 
finansowania ze środków projektu podatku VAT. 

12. Wsparcie pomostowe w formie finansowej 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. 
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§ 9 

Zasady rozliczania środków 

1. Warunkiem rozliczenia udzielonego dofinansowania (jednorazowej dotacji), tj. określenia kwalifikowalności 
stawki jednostkowej jest przedstawienie przez uczestnika projektu dokumentów / dowodów 
potwierdzających prowadzenie przez niego dofinansowanej działalności gospodarczej przez okres 
minimum 12 miesięcy. Sprawdzeniu podlega np. czy jest prowadzona księgowość przedsięwzięcia  

  (np. Województwo Łódzkie/Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy 
Energetycznej w Rogowcu, ul. Energetyczna 9, 97-427 Rogowiec, NIP 7692239961, REGON 389161919, 
księga przychodów i rozchodów), czy są odprowadzane składki do ZUS, czy są dokonywane rozliczenia 
z US, czy są zawierane umowy z klientami, czy wyciągi bankowe potwierdzają dokonywanie sprzedaży 
w ramach prowadzonej działalności, czy jest prowadzona strona internetowa działalności gospodarczej 
itp. 

2. Beneficjent kontroluje prawidłowość wykonania umowy w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia p rzez 
uczestnika projektu działalności gospodarczej. Podczas kontroli nie są weryfikowane dokumenty 
księgowe oraz zgodność wysokości poniesionych wydatków z szacunkowym budżetem z biznesplanu. 
Przedmiotem kontroli jest ustalenie, czy dotowana działalność jest rzeczywiście prowadzona.  

3. Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek dokonania 
zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania od beneficjenta, wsparcia finansowego wraz z odsetkami 
ustawowymi naliczonymi od dnia wypłaty wsparcia finansowego w przypadku: 

a) wykorzystał wsparcie finansowe niezgodnie z przeznaczeniem, 
b) prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy (do okresu prowadzenia 

działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze 
świadczenia rehabilitacyjnego), 

c) zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia 
działalności gospodarczej, 

d) uczestnik, wykonując obowiązki umowne lub ubiegając się o udzielenie wsparcia finansowego, 
złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo złożył nieprawdziwe 
lub niepełne oświadczenie, 

e) dokonał przekształcenia lub zbycia przedsiębiorstwa lub zmienił całkowicie przedmiot działalności 
gospodarczej, 

f) uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie postępowania kontrolnego, 
g) na podstawie kontroli stwierdzony zostanie brak rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej, 
h) prowadzi działalność gospodarczą lub wykorzystuje wsparcie finansowe niezgodnie z przepisami prawa 

oraz zawartą umową o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej, 
i) nie rozliczył w terminie wsparcia finansowego 
j) gdy z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego istnieje obowiązek zwrotu wsparcia 

finansowego. W sytuacji powołania przez przedsiębiorcę zarządcy sukcesyjnego, który zarządza 
przedsiębiorstwem w przypadku śmierci przedsiębiorcy w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia 
dotowanej działalności, nie jest wymagany zwrot otrzymanego wsparcia finansowego na rozpoczęcie tej 
działalności. 

4. Szczegółowe regulacje dotyczące zasad rozliczania środków finansowych zawiera umowa o udzielenie wsparcia 
finansowego. 

§ 10  

Postanowienia końcowe 

1. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, środków budżetu państwa 
oraz wkładu własnego Beneficjenta w wysokościach (lub w proporcjach) zgodnych z umową  
 dofinansowanie projektu. 

2. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia, Beneficjent poinformuje uczestników  
za pośrednictwem strony internetowej projektu www.crklodzkie.pl oraz pisemnie adres mailowy 
Beneficjenta.  

3. Uczestnik  projektu ma obowiązek powiadomienia Beneficjenta o wszystkich zmianach w danych 
personalnych, przekazanych podczas procesu rekrutacyjnego, w tym o zmianie danych dotyczących jego 
statusu na rynku pracy.  

4. Uczestnik projektu zobowiązany jest do stosowania postanowień zapisanych w niniejszym Regulaminie oraz 

http://www.crklodzkie.pl/
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w zawartych umowach w ramach projektu. Niezastosowanie się przez uczestnika do postanowień ww. będzie 
podstawą do skreślenia z listy uczestników i ewentualnego zwrotu otrzymanych środków finansowych wraz  
z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.  

5. Beneficjent zastrzega możliwość opóźnienia w przekazywaniu płatności z powodu opóźnienia otrzymania 
środków finansowych przydzielonych na realizację zadań w ramach projektu, zaś uczestnik projektu 
zobowiązuje się nie wnosić roszczeń z powodu opóźnień płatności.  

6. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią załączniki:  
a)  Wzór Biznesplanu 
b) Karta oceny Biznesplanów  
c) Wzór umowy  o udzielenie wsparcia  


