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Załącznik Nr 6 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie 

 

Regulamin przyznawania środków finansowych  
na rozwój przedsiębiorczości 

w ramach projektu 
„Własna firma – Twoją szansą” 

 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 

 
Słownik pojęć użytych w Regulaminie: 
 
Projekt - oznacza projekt pn. „Własna firma – Twoją szansą”, nr projektu WND-
POKL.06.02.00-18-106/12, realizowany  na terenie powiatu przemyskiego ziemskiego i 
powiatu lubaczowskiego w terminie od 1 listopada 2012 roku do 31 sierpnia 2014. 
PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 
IP  - Instytucja Pośrednicząca    -  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 
35 – 025 Rzeszów 
PAKD,  Beneficjent  - Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. z siedzibą w 
Jaśle 
Biuro projektu: ul. Franciszkańska 22/6, 37 – 700 Przemyśl 
Strona internetowa projektu – www.przemysl62.pakd.pl 
UP - Uczestnik projektu (Beneficjent pomocy)  - kandydat, który zostanie  zakwalifikowany 
do projektu w wyniku procesu rekrutacji 
KOW - Komisja Oceny Wniosków. 
Dzień  rozpoczęcia działalności gospodarczej -  dzień wskazany jako data rozpoczęcia 
działalności we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
Regulamin określa warunki podziału środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i 
wsparcia pomostowego pomiędzy UP, na podstawie oceny złożonych przez uczestników 
projektu wniosków i biznes planów przy zagwarantowaniu bezstronności i przejrzystości 
zastosowanych procedur w projekcie realizowanym przez PAKD na podstawie umowy 
zawartej pomiędzy PAKD a IP. 
 

§ 2 
Komisja Oceny Wniosków - KOW 

 

1.  Podziału środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości pomiędzy UP oraz udzielenia 
im wsparcia pomostowego dokonuje KOW. 
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2.  KOW składać się będzie z minimum 5 osób spoza PAKD, posiadających umiejętności i 
wiedzę oraz udokumentowane doświadczenie praktyczne z zakresu oceny biznes planów, 
analiz finansowych i prowadzeniu działalności gospodarczej.  
Członkowie KOW  powoływani i odwoływani są przez Zarząd PAKD. 
Dopuszcza się  możliwość uczestniczenia w Komisji Oceny Wniosków w charakterze 
obserwatorów wydelegowanych pracowników WUP w Rzeszowie. 
 
3. Odbędą się 2 edycje posiedzeń KOW zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. 
 

§ 3 
Składanie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (biznes planów) 

 
1. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami należy przygotować na 
wzorach udostępnionych  przez Beneficjenta stanowiących załączniki do Regulaminu 
uczestnictwa w projekcie.  
 
2. Wniosek i załączniki składane są w formie papierowej w 2  jednobrzmiących 
egzemplarzach, w tym jeden oryginał, a drugi kopia (dopuszczalne jest złożenie 2 oryginalnych 
egzemplarzy).  
Dodatkowo Biznes plan składany w formie elektronicznej  w 1 egzemplarzu na płycie CD 
opisanej imieniem i nazwiskiem UP. 
Biznes plany nie są zwracane do uczestnikom projektu. 
 
3. Składane dokumenty należy czytelnie podpisać oraz parafować na wszystkich 
niepodpisanych stronach.  
 
4.W przypadku złożenia kopii dokumentów  należy je  potwierdzić za zgodność z oryginałem 
poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, oraz 
własnoręcznym podpisem Uczestnika projektu lub opatrzenie pierwszej strony kopii 
dokumentu klauzulą „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, oraz własnoręcznym 
podpisem Uczestnika projektu, a każdą pozostałą stronę kopii dokumentu opatrzenie parafką.  
 
5. Wzór wniosku i biznes planu nie może być modyfikowany.  
 
6. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola w składanych Wnioskach oraz załącznikach. 
Jeśli jakieś pole nie dotyczy UP  należy wpisać „nie dotyczy”, a w tabelach finansowych „0”.  
 

§ 4 
Ocena formalna i merytoryczna wniosków 

 
1.Podstawowe wymagania formalne odnośnie przygotowania wniosku o przyznanie wsparcia 
finansowego i  pomostowego:  
- wniosek (formularz wniosku oraz załączniki)  
- komplet dokumentów powinien być trwale spięty, 
- wszystkie pola w dokumentach powinny być wypełnione.  
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- dokumenty powinny być wypełnione elektronicznie, w języku polskim, 
- oryginały dokumentów powinny być podpisane czytelnie przez Uczestnika projektu, 
- oryginały dokumentów powinny być parafowane na każdej stronie, 
- za kopię dokumentów uważa się kserokopię oryginału lub dodatkowy oryginał dokumentu, 
 
- kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem,  
- powinny być załączone wszystkie wymagane załączniki. 
 
2.Każdy wniosek oceniany jest przez dwóch Członków KOW indywidualnie zgodnie z 
Regulaminem Komisji Oceny Wniosków. Przy ocenie wniosków uwzględniane są Dokumenty 
Rekrutacyjne Uczestnika Projektu. Końcowa ocena punktowa stanowi średnią arytmetyczną 
ocen dokonanych przez wyżej wymienione osoby. Każdy z członków KOW podpisuje 
deklarację poufności i bezstronności. 
 
3. W przypadku rozbieżności w ocenach 2 członków KOW spełniających łącznie następujące 
warunki: 
- rozbieżność przekracza 25% punktacji danej kategorii liczonej w stosunku do wyższej 
punktacji  
- ocena powyżej minimum w danej kategorii (dotyczy kategorii III i V) uzyskana od wyłącznie 
jednego oceniającego 
powoływany jest trzeci członek KOW oceniający daną kategorię, jego punktacja jest punktacją 
końcową. 
 
4.Członek Komisji oceniający wniosek,  proponuje niższą niż wnioskowana kwotę 
dofinansowania w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za niekwalifikowane (np. 
uzna niektóre koszty za niezwiązane, nieistotne z realizacją przedsięwzięcia lub uzna 
oszacowanie niektórych kosztów jako zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi). 
Członek Komisji oceniający wniosek,  przedstawiając propozycję niższej kwoty dofinansowania 
powinien brać pod uwagę, czy po takiej zmianie przedsięwzięcie będzie nadal wykonalne i 
utrzyma swoje standardy jakościowe. 
Członkowie Komisji, którzy oceniali dany wniosek, wypracowują wspólne stanowisko odnośnie 
obniżenia wysokości proponowanej kwoty dofinansowania.  
 
5.Wniosek może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Nie jest możliwy wybór do 
dofinansowania wniosku, który uzyskał mniej niż 60% punktów ogółem, oraz nie uzyskał w 
kategorii III i V minimum 60% założonej punktacji zgodnie z Kartą Oceny Merytorycznej. 
 
6.Po zakończeniu oceny opublikowane zostaną wstępne listy rankingowe – Wstępna lista 
rankingowa uczestników projektu zakwalifikowanych do dofinansowania oraz Wstępna lista 
rankingowa uczestników projektu niezakwalifikowanych do dofinansowania umieszczona na 
stronie internetowej projektu oraz w Biurze projektu. Lista zawierać będzie  nr wniosku oraz 
liczbę przyznanych  punktów (stanowiącą średnią arytmetyczną  2 ocen lub ocenę 3 
oceniającego).  
 
7. Do dofinansowania zostanie przeznaczonych min. 18 wniosków z najwyższą punktacją 
mieszczących się w ramach łącznej kwoty do 720 tyś zł (dotyczy jednej edycji). 
 
8. UP zostaną poinformowani  w formie pisemnej (poprzez e-mail lub listem poleconym na 
adres podany w Formularzu rekrutacyjnym – wybór poinformowania zawarty jest w Formularzu 
zgłoszeniowym)  o  wynikach oceny biznes planu (uzasadnienie wraz z uzyskanym wynikiem 
punktowym (stanowiącym średnią arytmetyczną 2 ocen lub ocenę 3 oceniającego). 
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§ 5 
Procedura odwoławcza 

 

1.UP, których wnioski zostały i nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania mają  
możliwość jednorazowego wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie biznes planu, 
wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień / informacji dotyczących zakresu 
przedsięwzięcia i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybień formalnych (bez możliwości 
modyfikacji wniosku o przyznanie wsparcia finansowego oraz biznes planu) w terminie 7 dni 
roboczych od daty zamieszczenia informacji o wynikach oceny biznes planów na stronie www 
projektu. Informacja ta wraz z podaniem konkretnej daty i godziny ukaże się na stronie 
internetowej projektu oraz wywieszona zostanie w Biurze projektu.  
 
2. We wniosku o ponowną weryfikację decyzji UP może kwestionować rozstrzygniecie 
zarówno w zakresie oceny formalnej oraz oceny merytorycznej, a także zakres udzielonego 
wsparcia. 
 
3. Odwołanie nie może dotyczyć rozszerzania wniosku/biznesplanu o nowe treści (warunek ten 
sprawdzany jest przez osoby z personelu projektu). 
Niespełnienie tego warunku skutkuje  ostatecznym nie przyjęciem odwołania  o czym 
wnioskujący UP jest informowany pisemnie. 
 
4.Przyjęte odwołania zostaną rozpatrzone przez KOW w ciągu 5 dni roboczych od dnia, w 
którym upłynął termin ich składania. 
 
5.W celu rozpatrzenia odwołań powoływanych jest 2 członków KOW, którzy nie uczestniczyli 
wcześniej w ocenie danego biznes planu.  
  
UP zostaną poinformowani w formie pisemnej (poprzez e-mail lub listem poleconym na adres 
podany w formularzu zgłoszeniowym – wybór poinformowania zawarty jest w Formularzu 
rekrutacyjnym)  o wynikach oceny biznes planu (uzasadnienie wraz z uzyskanym wynikiem 
punktowym stanowiącym średnią arytmetyczną 2 ocen lub ocenę 3 oceniającego).  
 
UP mają  prawo do zapoznania się w Biurze projektu z kserokopią Karty oceny formalnej i 
merytorycznej, nie zawierających danych osobowych oceniających. 
 
6. Po rozpatrzeniu odwołań aktualizowana jest lista rankingowa.  
Ostateczna lista rankingowa publikowana jest na stronie internetowej projektu. Decyzja KOW 
w procedurze odwoławczej jest ostateczna i nie podlega odwołaniom. 

 
§ 6 

Inne postanowienia 
 

1. W przypadku gdy mniej niż 18 wniosków uzyska minimum 60 pkt. po zakończeniu procedury 
odwoławczej PAKD dokona alokacji nie wykorzystanych środków na następną edycję oceny 
biznes planów. 
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2. W przypadku rezygnacji UP z wykorzystania przyznanej mu dotacji, Beneficjent  ma prawo 
do dobrania do dofinansowania kolejnego  niezakwalifikowanego UP z najwyższą punktacją 
biznes planu w danej edycji lub do przesunięcia niewykorzystanej dotacji do kolejnej edycji 
projektu, jedynie w przypadku braku osób z danej edycji na liście rezerwowej. 
 
 

§ 7 
Wsparcie pomostowe podstawowe  

 
Warunkiem otrzymania wsparcia pomostowego jest: 
- przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 
- oraz złożenie poprawnego i kompletnego wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia 
pomostowego, zgodnie  Regulaminem uczestnictwa w projekcie. 
 

§ 8  
Rozliczenie wsparcia finansowego 

 
1. Rozliczenie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości następuje poprzez: 

- złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie  z biznes 
planem, z  zastrzeżeniem punktu 3 niniejszego paragrafu, 

- szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków 
na  rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub 
jakościowych. 

- oświadczenie o przeznaczeniu całej kwoty środków uzyskanych w wyniku zwrotu 
zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością 
gospodarczą (dotyczy wyłącznie płatników podatku VAT). 
 
2. Rozliczenie wsparcia pomostowego finansowego następuje poprzez złożenie miesięcznych 
oświadczeń uwzględniających rodzaj ponoszonych wydatków w ramach otrzymanego 
wsparcia pomostowego finansowego. 
 
3. UP może wystąpić do Beneficjenta z pisemnym wnioskiem o zmianę biznes planu, w 
szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich 
parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. Beneficjent w ciągu 
15 dni od otrzymania wniosku uczestnika projektu informuje go pisemnie o decyzji dotyczącej 
zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian. 
 
4. Prawidłowość wykonania umowy w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o 
udzielenie wsparcia finansowego z uczestnikiem projektu, jest kontrolowana przez 
Beneficjenta w szczególności poprzez weryfikację: 
- faktu prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu ; 
- wykorzystania przez niego zakupionych towarów lub usług zgodnie  z charakterem 
prowadzonej działalności, w tym z zatwierdzonym biznes planem (Beneficjent nie weryfikuje 
poszczególnych dokumentów księgowych potwierdzających zakup przez uczestnika projektu 
towarów lub usług). 
 
5. W szczególności UP powinien posiadać sprzęt i wyposażenie zakupione z otrzymanych 
środków i wykazane w rozliczeniu, o którym mowa w pkt. 1. 
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6. W przypadku gdy w ramach kontroli stwierdzone zostanie, iż UP nie posiada towarów, które 
wykazał w rozliczeniu, a które nabył w celu zużycia w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej (np. materiały zużywane w celu świadczenia usług) lub w celu dalszej 
sprzedaży, uczestnik powinien wykazać przychód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży 
towarów lub w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów. 
 

§ 9  
Postanowienia końcowe  

 
1.Regulamin udzielania wsparcia może ulec zmianie na wniosek PAKD za zgodą IP oraz w  
wyniku zmiany  dokumentów programowych PO KL,  lub Wytycznych lub interpretacji  IP.  
 
2.PAKD nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentacji programowej PO KL 
w tym zwłaszcza dotyczących Działania 6.2. 
 
3.Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu udzielania wsparcia i wiążąca UP 
należy do PAKD. 
 
4.Wszelkie zmiany niniejszego regulaminy stają się obowiązujące z dniem publikacji ich          
na stronie internetowej projektu. 
 
 

 
 

 
 
  


