
 

 

Regulamin przyznawania środków na rozwój 
przedsiębiorczości 

w ramach projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2019” 

I. Informacje podstawowe 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania środków na 
rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. „PRACUJ U SIEBIE! – 
edycja 2019”, realizowanym przez Gminę Miasto Sieradz 
(Realizator), na podstawie umowy o dofinansowanie nr 
RPLD.08.03.01-10-0067/19-00 z dnia 3 grudnia 2019 roku. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, 
decyzję podejmuje Realizator – w porozumieniu z 
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi – Instytucją udzielającą 
dofinansowania na realizację ww. projektu. 

3. W ramach projektu przewidziano przyznanie środków 
finansowych na rozwój przedsiębiorczości dla 24 osób. 
Warunkiem otrzymania wsparcia jest pozytywne zaliczenie 
szkolenia i doradztwa indywidualnego, umożliwiającego 
uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz opracowania 
biznesplanu. 

II. Zakres wsparcia finansowego 

1. Uczestnik/czka projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2019” może 
ubiegać się równocześnie o przyznanie wsparcia finansowego w 
postaci: 
a) jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej - w formie stawki jednostkowej na 
samozatrudnienie w wysokości 23.050,00 zł, 



 

b) finansowego wsparcia pomostowego, które udzielane jest 
wyłącznie w kwocie netto (bez podatku VAT), nie 
przekraczającego 2.250,00 zł miesięcznie, przyznawanego na 
maksymalny okres 12 miesięcy. 

2. Realizator projektu dysponuje następującymi środkami 
finansowymi na realizację wsparcia: 
a) na jednorazowe dotacje kwotą 553.200,00 zł, 
b) na finansowe wsparcie pomostowe kwotą 648.000,00 zł. 

3. Planowana działalność gospodarcza nie może stanowić 
działalności prowadzonej wcześniej przez członka rodziny 
Uczestnika/czki z wykorzystaniem zasobów materialnych 
stanowiących zaplecze dla tej działalności (pomieszczenia, 
sprzęt, itp.). 

4. Wsparcie nie będzie udzielane osobie, która zamierza założyć: 
a) 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 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650, 858), 

b) działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 
2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771, 
1443, 1669). 

III. Sposób aplikowania o przyznanie wsparcia 

1. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest uczestniczyć we wsparciu 
szkoleniowo – doradczym, składającym się z dwóch 
komponentów: 
a) szkolenia (przeprowadzonego stacjonarnie lub w formie 

zdalnej); 
b) doradztwa indywidualnego (przeprowadzonego stacjonarnie 

lub w formie zdalnej). 
Wybór formy przeprowadzenia szkolenia i doradztwa 
uzależniony będzie od posiadanego zaplecza technicznego 



 

Uczestnika/czki oraz możliwości organizacyjnych i technicznych 
Realizatora. 

2. Przed przystąpieniem do zajęć Uczestnik/czka podpisuje 
Umowę na udzielenie wsparcia szkoleniowo - doradczego, 
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. 

3. Na uzasadnioną, pisemną prośbę Uczestnika/czki istnieje 
możliwość rezygnacji z udziału w doradztwie indywidualnym. 
Ostateczną decyzję podejmuje Realizator na podstawie 
udokumentowanego doświadczenia lub wykształcenia 
Uczestnika/czki. 

4. Po zakończeniu wsparcia szkoleniowo – doradczego, 
Uczestnik/czka zobowiązany/a jest złożyć w wyznaczonym przez 
Realizatora terminie biznesplan, zgodny ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Termin 
naboru biznesplanów zostanie podany na stronie internetowej 
projektu www.pracujusiebie.sieradz.eu. 

5. Złożenie biznesplanu po terminie skutkuje odmową przyznania 
wsparcia. 

6. Złożenie biznesplanu zawierającego uchybienia o charakterze 
formalnym, uniemożliwiające dokonanie jego oceny, skutkuje 
odmową przyznania wsparcia. 

7. Za uchybienia skutkujące niemożliwością dokonania oceny 
uznaje się m.in.: 
a) biznesplan niepodpisany przez Uczestnika/czkę, 
b) biznesplan niewypełniony w całości, 
c) biznesplan wypełniony lub wydrukowany w sposób 

nieczytelny w stopniu uniemożliwiającym dokonanie oceny 
według kryteriów merytorycznych, 

d) biznesplan niezawierający wszystkich stron.  
 

IV. Ocena biznesplanów  

1. Oceny biznesplanów dokonuje Komisja Rekrutacyjna. 

http://www.pracujusiebie.sieradz.eu/


 

2. Każdy prawidłowo złożony biznesplan zostanie oceniony przez 
dwóch losowo wybranych członków komisji w oparciu o 
następujące grupy kryteriów i kryteria szczegółowe: 

Grupa kryteriów Ocena 
maksymalna 

Kryteria szczegółowe Zakres 
punktowy 

I. 
Racjonalność 

założeń 
40 

Racjonalność planowanych 
produktów / usług i możliwość 
ich realizacji 

0 – 10 

Racjonalność oszacowania liczby 
potencjalnych klientów w 
stosunku do planu 
przedsięwzięcia 

0 – 5 

Racjonalność przyjętej polityki 
cenowej oraz prognozowanej 
sprzedaży 

0 – 5 

Trwałość planowanej 
działalności gospodarczej 

0 – 20 

II. 
Potencjał 

20 

Spójność wykształcenia oraz 
doświadczenia zawodowego 
wnioskodawcy z planowanym 
przedsięwzięciem 

0 – 10 
(0-16)*  

Posiadane zaplecze techniczne 0 – 4 

Posiadane zaplecze finansowe 
0 – 6 
(0-0)* 

III.  
Efektywność 

kosztowa 
20 

Adekwatność i zgodność 
wydatków z zaproponowanymi 
działaniami, planowanymi 
usługami i produktami 

0 – 15 

Adekwatność proponowanych 
źródeł finansowania dla 
trwałości działalności 
gospodarczej 

0 – 5 

IV.  
Zgodność ze 

zdefiniowanymi 
20 

Spójność planowanych zakupów 
inwestycyjnych z rodzajem 
działalności 

0 – 10 



 

potrzebami Stopień, w jakim zaplanowane 
zakupy inwestycyjne 
umożliwiają kompleksową 
realizację przedsięwzięcia 

0 – 10 

* w przypadku nie wnoszenia przez Uczestnika/czkę wkładu finansowego 

 

3. Ocena dokonywana jest na Karcie oceny biznesplanu, 
stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

4. Oceniający mają prawo dokonać wiążących dla Uczestnika/czki 
zmian w biznesplanie, w tym:  zmian zakresu planowanych 
inwestycji i wydatków, zmian w zakresie i sposobie 
prowadzenia planowanej działalności. O zmianach 
Uczestnik/czka poinformowany/a zostanie/a pisemnie. 

5. W efekcie oceny biznesplanu można uzyskać max. 100 pkt. 
Punkty przyznawane są jako średnia arytmetyczna z ocen 
dwóch członków Komisji. Warunkiem pozytywnej weryfikacji 
będzie uzyskanie co najmniej 50% punktów ogółem i 
jednocześnie nie mniej niż 50% punktów w każdym z czterech 
ww. wymienionych grup kryteriów od każdego oceniającego. W 
przypadku znaczących różnic w ocenie biznesplanów, tzn. oceny 
pozytywnej i negatywnej lub różnic pomiędzy jednym a drugim 
oceniającym wynoszących więcej niż 50% max liczby punktów w 
każdym z 4 ww. grup kryteriów (w kryt. 1 – różnica w ocenie o 
20 pkt, w kryt. 2, 3 i 4 – różnica o 10 pkt), dokonywana jest 
ponowna ocena przeprowadzona przez trzeciego eksperta. 
Ocena ta jest wiążąca. 

6. W wyniku przeprowadzonej oceny na wstępną listę osób, które 
otrzymają wsparcie wpisane  zostaną 22 osoby, które uzyskały 
największą liczbę punktów, przy czym zachowane będą 
proporcje i limity wykazane w Regulaminie rekrutacji (rozdział 
II, pkt 5). Na tym etapie zarezerwowane zostaną 2 dodatkowe 
miejsca na odwołania. W przypadku uzyskania jednakowej 
liczby punktów przez dwóch/dwie Uczestników/czki, 



 

decydować będzie punktacja w kryterium „Racjonalność 
założeń”, a następnie „Zgodność ze zdefiniowanymi 
potrzebami”.  

7. O wynikach oceny Uczestnicy/czki będą powiadamiani/e drogą 
elektroniczną na wskazany we formularzu zgłoszeniowym adres 
mailowy (za potwierdzeniem odbioru poczty elektronicznej). W 
przypadku, gdy kontakt wskazany w w/w sposób jest 
niemożliwy, informacje zostaną wysłane na podany przez 
Uczestnika/czkę adres, pocztą tradycyjną za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru. 

8. Osoby, które decyzją komisji weryfikującej biznesplany nie 
otrzymają wsparcia finansowego, będą miały prawo złożyć 
odwołanie - w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia 
otrzymania powiadomienia o wynikach oceny. W odwołaniu 
należy uzasadnić przyczyny, z powodu których Uczestnik/czka 
uważa decyzję o odmowie przyznania wsparcia za wadliwą. 

9. Odwołanie nie przysługuje, jeżeli Uczestnik/czka nie zgadza się z 
poczynionymi przez oceniających zmianami w biznesplanie, o 
których mowa w pkt 4 niniejszego rozdziału. 

10. Odwołanie należy złożyć: 
a) w formie skanu (z podpisem) drogą elektroniczną na adres e-

mail: pracuj@sieradz.eu (za datę wpływu uznaje się datę 
przesłania maila), lub 

b)  w formie oryginału pocztą tradycyjną na adres: Urząd 
Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, z 
dopiskiem "Pracuj u siebie! - edycja 2019" (za datę wpływu 
uznaje się datę nadania przesyłki w urzędzie pocztowym), lub  

c) w formie oryginału złożonego w Urzędzie Miasta Sieradza - w 
zamkniętej kopercie z dopiskiem "Pracuj u siebie! - edycja 
2019" (za datę wpływu uznaje się datę faktycznego 
dostarczenia odwołania do Urzędu). 

11. Ponowna ocena biznes planów dokonywana jest w terminie 
do 14 dni od dnia złożenia odwołania, przez jednego członka 

mailto:pracuj@sieradz.eu


 

Komisji Rekrutacyjnej, który wcześniej nie oceniał biznesplanu 
będącego przedmiotem odwołania. 

12.  Odwołanie zostanie oddalone jeżeli: 
a) jest niezasadne, 
b) podstawą odmowy przyznania wsparcia było złożenie 

podrobionych, przerobionych lub stwierdzających nieprawdę 
dokumentów albo złożenie nieprawdziwego/niepełnego 
oświadczenia, 

c) Uczestnik/czka nie wskazał/a przyczyn, z powodu których 
uważa decyzję o odmowie przyznania wsparcia za wadliwą, 

d) odwołanie zostanie wniesione po terminie. 
13.  Ponowna ocena biznesplanu jest ostateczna i nie 

przysługuje od niej dalsze odwołanie. 
14. Ostateczna lista 24 osób zakwalifikowanych do otrzymania 

środków na rozwój przedsiębiorczości ustalona zostanie po 
rozpatrzeniu odwołań. 

15. Jeżeli środki finansowe będące w dyspozycji Realizatora nie 
wystarczają na przyznanie wsparcia finansowego wszystkim 
Uczestnikom/czkom, których biznesplany oceniono pozytywnie 
– Uczestnicy/czki trafiają na listę rezerwową. Listę rezerwową 
stanowić będą osoby z kolejnych miejsc (tzn. od 25 miejsca) – 
zgodnie z kolejnością wynikającą z przyznanej punktacji. 
Kandydaci/tki wpisani/e na listę rezerwową zostaną zaproszeni 
do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji Uczestnika/czki 
projektu lub jego/jej skreślenia, nie później jednak niż 
zrealizowanych zostanie 20% godzin szkoleniowych (z 
zastrzeżeniem proporcji, o których mowa w rozdziale II pkt 5 
Regulaminu rekrutacji). 

16. Uczestnik/czka otrzymuje negatywną decyzję o przyznaniu 
wsparcia jeżeli: 
a) uzyska mniej niż 50% punktów ogółem i/lub mniej niż 50% 

punktów w jednej lub więcej z czterech wymienionych grup 
kryteriów, 



 

b) zostanie stwierdzone, że Uczestnik/czka na etapie rekrutacji 
lub ubiegając się o wsparcie złożył podrobione, przerobione 
lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo złożył 
nieprawdziwe lub niepełne oświadczenie, 

c) z okoliczności sprawy wynika, że planowana działalność 
gospodarcza była prowadzona wcześniej przez członka 
rodziny Uczestnika/czki z wykorzystaniem zasobów 
materialnych (pomieszczenia, sprzęt, itp.) stanowiących 
zaplecze dla tej działalności, 

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

17. Uczestnik/czka ma prawo wglądu w Kartę oceny biznesplanu 
dotyczącej jego/jej biznesplanu. 

18. Biznesplany nie podlegają zwrotowi, gdyż stanowią 
dokumentację projektową, do której należytego 
przechowywania oraz archiwizowania zobowiązany jest 
Realizator projektu. 

V. Przyznanie i rozliczenie wsparcia 

1. Uczestnik/czka, któremu/ej przyznano wsparcie zobowiązany/a 
jest doręczyć w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o 
przyznaniu wsparcia: 
a) biznesplanu uwzględniającego zaproponowane przez 

oceniających zmiany (jeśli dotyczy), 
b) oświadczenie w sprawie pomocy de minimis wraz z kopiami 

zaświadczeń o wcześniej udzielonej pomocy de minimis (o ile 
ta została udzielona). 

2. Jeżeli dokumenty są wadliwe Uczestnik/czka zostanie pisemnie 
wezwany/a do ich poprawienia bądź ponownego złożenia w 
wyznaczonym terminie. Jeżeli Uczestnik/czka w terminie nie 
złoży wymaganych dokumentów lub złożone dokumenty nadal 
będą wadliwe, Realizator projektu może podjąć decyzję o 



 

odmowie przyznania wsparcia, bądź wezwać do ponownego 
złożenia poprawnych dokumentów. 

3. Jednorazowa dotacja w formie stawki jednostkowej na 
samozatrudnienie ma na celu uruchomienie działalności 
gospodarczej. Może być przeznaczona na pokrycie wydatków 
mających na celu uruchomienie działalności gospodarczej, w 
tym wydatków inwestycyjnych (m.in. składników majątku 
trwałego, kosztów prac remontowych i budowlanych), zakupu 
środków obrotowych oraz pokrycie innych wydatków uznanych 
za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej. 

4. Jednorazowa dotacja nie może być przeznaczona na pokrycie 
bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej.  

5. Jednorazowa dotacja może objąć 100% kosztów uruchomienia 
działalności gospodarczej - nie jest wymagany wkład własny. 

6. Uczestnik/czka ma obowiązek wydatkować środki z 
jednorazowej w terminie 3 miesięcy od jej otrzymania, jednak 
w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec 
wydłużeniu do 6 m-cy. 

7. Stawka jednostkowa na samozatrudnienie będzie mogła zostać 
uznana za kwalifikowalną, jeżeli zostanie osiągnięty określony 
dla niej wskaźnik „Liczba osób, które podjęły działalność 
gospodarczą”. W przypadku, gdy działalność gospodarcza nie 
zostanie podjęta lub nie zostanie zachowany minimalny okres 
utrzymania działalności gospodarczej (tj. 12 miesięcy) stawka 
jednostkowa w postaci jednorazowej dotacji podlega zwrotowi 
przez Uczestnika/czkę. 

8. Finansowe wsparcie pomostowe przeznaczone jest na pokrycie 
niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej. Katalog wydatków 
ma charakter zamknięty i obejmuje: składki ZUS, czynsz, 
eksploatację pomieszczeń, opłaty za usługi telekomunikacyjne, 
usługi pocztowe, usługi księgowe, wydatki na działania 



 

informacyjno – promocyjne, drobne materiały biurowe, 
doradztwo prawne, opłaty za prowadzenie konta bankowego, 
koszty utrzymania samochodów firmowych jednak w wysokości 
nie większej niż 1.000 zł/mies. (tzn. koszty paliwa, ubezpieczeń, 
koszty eksploatacyjne). Środki pieniężne otrzymywane w 
ramach wsparcia pomostowego nie mogą być przeznaczone na 
zakup środków trwałych, materiałów do produkcji, materiałów 
z przeznaczeniem na sprzedaż. 

9. Wsparcie pomostowe może być wydatkowane wyłącznie w 
sposób zgodny z zaakceptowanym przez Realizatora 
biznesplanem. 

10. Rozliczenie wsparcia pomostowego w formie finansowej 
polega na złożeniu zestawienia poniesionych wydatków 
sporządzonego w oparciu o dokumenty księgowe (zawierające 
m.in. takie dane jak: rodzaj wydatku, numer dokumentu 
księgowego, kwota dokumentu brutto, kwota dokumentu 
netto, stawka podatku VAT). Realizator ma prawo żądać wglądu 
w dokumenty księgowe ujęte w rozliczeniu. 

11. Środków wsparcia finansowego nie można przeznaczać na: 
a) zapłatę grzywien, kar i innych podobnych opłat wynikających 

z naruszenia przez beneficjenta pomocy przepisów 
obowiązującego prawa, 

b) zapłatę odszkodowań albo kar umownych, 
c) zakup środków transportu w przypadku podejmowania 

działalności w sektorze transportu towarów, 
d) w przypadku podejmowania działalności gospodarczej przez 

osobę z niepełnosprawnością – na pokrycie obowiązkowych 
składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 
refundowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, 

e) finansowanie podatku VAT – w przypadku wsparcia 
pomostowego finansowego.  



 

VI. Umowa 

1. Z Uczestnikiem/czką, któremu/ej przyznano wsparcie 
podpisywana jest Umowa o udzielenie wsparcia na 
uruchomienie działalności gospodarczej, stanowiąca załącznik 
nr 4 do niniejszego regulaminu, określająca prawa i obowiązki 
Uczestnika/czki w związku z przyznaniem środków finansowych. 

2. Warunkiem podpisania umowy jest rejestracja działalności 
gospodarczej. 

3. We wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej stałe miejsce wykonywania działalności 
gospodarczej musi znajdować się na terenie powiatu 
sieradzkiego. W przypadku braku stałego miejsca wykonywania 
działalności gospodarczej do celów podatkowych przyjęty 
zostanie adres zamieszkania Uczestnika/czki (tzn. na terenie 
powiatu sieradzkiego). 

4. Jeżeli Uczestnik/czka pozostaje w związku małżeńskim i nie ma 
ustanowionej rozdzielności majątkowej podpisanie umowy 
będzie uwarunkowane złożeniem przez małżonka zgody na 
zaciągnięcie zobowiązania wynikającego z umowy. 

5. W umowie Uczestnik/czka będzie zobowiązany/a do wniesienia 
zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy w formie 
weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Wypłata wsparcia 
uzależniona jest od akceptacji zabezpieczenia przez Realizatora 
projektu. 
 

VII. Obowiązki Uczestnika/czki w związku z przyznaniem 
wsparcia 

1. Podstawowe obowiązki Uczestnika/czki wynikające z przyznania 
wsparcia obejmują: 



 

a) rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej przez 
okres co najmniej 12 miesięcy1 od dnia jej rozpoczęcia - 
zgodnie z przedłożonym i ocenionym biznesplanem (oznacza 
to brak możliwości zawieszenia w tym okresie prowadzonej 
działalności), 

b) wniesienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, 
c) złożenie rozliczenia wsparcia finansowego pomostowego, 
d) poddanie się kontroli Realizatora projektu i właściwych 

instytucji, (przeprowadzanej m.in. w celu potwierdzenia 
prowadzenia działalności gospodarczej przez wymagany 
okres). 

2. Kontrola odbywa się w miejscu prowadzenia działalności lub w 
oparciu o dokumenty dotyczące prowadzonej działalności (w 
zależności od charakteru działalności). Sprawdzeniu podlega 
m.in. czy jest prowadzona księgowość przedsięwzięcia (np. 
księga przychodów i rozchodów), czy są odprowadzane składki 
ZUS, czy są dokonywane rozliczenia z Urzędem Skarbowym, czy 
są zawierane umowy z klientami, czy wyciągi bankowe 
potwierdzają dokonywanie sprzedaży w ramach prowadzonej 
działalności, czy jest prowadzona strona internetowa 
działalności gospodarczej, itp. Przedmiotem kontroli jest 
ustalenie, czy dotowana działalność gospodarcza jest 
rzeczywiście prowadzona. W sytuacji, gdy na podstawie kontroli 
stwierdzony zostanie brak rzeczywistego prowadzenia 
działalności gospodarczej, wsparcie finansowe podlega 
zwrotowi. 

3. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do zwrotu dofinansowania 
wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania 

 
1 począwszy od dnia faktycznego jej rozpoczęcia (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS) – 

zgodnie z art. 112 Kodeksu cywilnego (np. uczestnik, który podjął działalność gospodarczą 1 lipca 
2020 r. zobowiązany jest do jej prowadzenia do 1 lipca 2020 r. włącznie); do okresu prowadzenia 
działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub 
korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego; 

 



 

dofinansowania (w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
wezwania od Realizatora), w przypadku gdy: 
a) podczas kontroli na miejscu lub w oparciu o dokumenty 

dotyczące prowadzonej działalności stwierdzony został brak 
rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej, 

b) Uczestnik/czka wykorzystał/a wsparcie finansowe 
niezgodnie z przeznaczeniem, 

c) Uczestnik/czka prowadził/a działalność gospodarczą przez 
okres krótszy niż 12 miesięcy, 

d) Uczestnik/czka zawiesił/a działalność w okresie pierwszych 
12 miesięcy, przez który ma obowiązek prowadzenia tej 
działalności,  

e) Uczestnik/czka, wykonując obowiązki umowne lub ubiegając 
się o udzielenie wsparcia finansowego, złożył/a podrobione, 
przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo 
złożył nieprawdziwe lub niepełne oświadczenie, 

f) Uczestnik/czka dokonał/a przekształcenia lub zbycia 
przedsiębiorstwa, 

g) Uczestnik/czka nie rozliczył/a w terminie wsparcia 
finansowego, 

h) Uczestnik/czka uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie 
postępowania kontrolnego, 

i) Uczestnik/czka prowadzi działalność gospodarczą lub 
wykorzystuje wsparcie finansowe niezgodnie z umową o 
udzielenie wsparcia finansowego,  

j) gdy z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego 
istnieje obowiązek zwrotu wsparcia finansowego. 

4. 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. 



 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do stosowania 
postanowień zapisanych w niniejszym Regulaminie oraz 
zawartych umowach w ramach projektu. Uczestnik/czka 
projektu ma obowiązek powiadomienia Realizatora projektu o 
wszystkich zmianach w danych personalnych przekazanych 
podczas procesu rekrutacyjnego.   

2. Niestosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu 
może być podstawą do rozwiązania umów zawartych w ramach 
projektu. Ostateczną decyzję o rozwiązaniu umowy podejmuje 
Realizator. 

3. Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do dobrowolnego 
poddania się procesowi monitoringu, kontroli i ewaluacji, 
mającego na celu ocenę skuteczności działań podjętych w 
ramach projektu oraz prawidłowej realizacji postanowień 
umów zawartych w ramach projektu. 

5. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany 
postanowień niniejszego regulaminu po wcześniejszej 
akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. 

 
Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Umowa na udzielenie wsparcia szkoleniowo-
doradczego 
Załącznik nr 2 – Wzór biznesplanu 
Załącznik nr 3 - Karta oceny biznesplanu 
Załącznik nr 4 - Umowa o udzielenie wsparcia na uruchomienie 
działalności gospodarczej 


