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Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 

Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” 

Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” 

 

 

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Beneficjentom 

projektu:  

„Wspólna sprawa – Twój sukces” 

 

DEFINICJE 

Ilekrod w niniejszym regulaminie jest mowa o:  

1. „Realizatorze projektu” – należy przez to rozumied podmiot, który podpisał umowę  
z Województwem Pomorskim na realizację projektu „Wspólna sprawa – Twój sukces”, w ramach 
którego udzielana jest dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej: Stowarzyszenie „Na 
Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”. 

2. „Instytucji Pośredniczącej” – należy przez to rozumied podmiot, który podpisał umowę  
ze Stowarzyszeniem „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” na realizację projektu „Wspólna 
sprawa – Twój sukces”, w ramach którego udzielana jest dotacja na uruchomienie działalności 
gospodarczej: Województwo Pomorskie.  

3. „Beneficjencie Pomocy” – należy przez to rozumied osobę fizyczną zamierzającą rozpocząd 
prowadzenie działalności gospodarczej, otrzymującą wsparcie w ramach niniejszej umowy. 

4. „Beneficjencie” – należy przez to rozumied podmiot odpowiedzialny za realizację projektu 
„Wspólna sprawa – Twój sukces”: Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”.  

 

 

WARUNKI DOFINASOWANIA 

1. Wypłata środków finansowych Beneficjentom projektu „Wspólna sprawa – Twój sukces” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

dokonywana będzie przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”. 

2. Beneficjenci projektu mogą otrzymad dofinansowanie w trzech formach: 

-  dotacji inwestycyjnej w kwocie do 40 000,00 PLN przydzielone 20 Beneficjentom Pomocy; 
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- wsparcia pomostowego podstawowego w kwocie do 1 200,00 PLN brutto/miesięcznie przez okres 6 

miesięcy przydzielone 20 Beneficjentom, którzy otrzymali dotację inwestycyjną. 

- wsparcie pomostowe przedłużone w kwocie do 1 200,00 PLN brutto/miesięcznie przez okres 

kolejnych 6 miesięcy przydzielone 15 Beneficjentom i uzależnione od wyników finansowych firmy 

beneficjenta Pomocy (przedłużone wsparcie pomostowe zostanie udzielone Beneficjentom, których 

firma uzyskała najniższy wynik finansowy). 

3. Przyznanie środków finansowych w ramach każdej z form wsparcia nastąpi po złożeniu 

kompletnego wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i podstawowego oraz 

przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami.  

O terminie składania wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej uczestnicy projektu 

zostaną poinformowani pisemnie na wskazany adres do korespondencji. Uczestnik obowiązany jest 

zaktualizowad adres do korespondencji w razie jego zmiany, ewentualne negatywne konsekwencje 

niedopełnienia tego obowiązku obciążają uczestnika. 

 Informacja zostanie umieszczona również na stronie internetowej  www.twojsukces.stowdeb.pl oraz  

na tablicy ogłoszeo mieszczącej się w siedzibie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy 

Debrzno”. 

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowany będzie w dni robocze w godz. od 8.00 do 

16.00. Wniosek należy przesład pocztą lub złożyd osobiście w Sekretariacie Stowarzyszenia „Na Rzecz 

Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”. W obu przypadkach decyduje data wpływu.  

Załącznikami do wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej są: 

1) Biznesplan (na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa) – Załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma byd objęta jednorazową dotacją 
inwestycyjną na rozwój działalności (szczegółowy kosztorys oraz harmonogram wydatków) 
wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków inwestycyjnych 
objętych wnioskiem - Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

3) Zaświadczenie o wykonaniu usługi szkoleniowo-doradczej wystawione przez Stowarzyszenie 
„Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”. 
 

 
O terminie składania wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego uczestnicy 

projektu zostaną poinformowani pisemnie na wskazany adres do korespondencji. Uczestnik 

obowiązany jest zaktualizowad adres do korespondencji w razie jego zmiany, ewentualne negatywne 

konsekwencje niedopełnienia tego obowiązku obciążają uczestnika. 

 Informacja zostanie umieszczona również na stronie internetowej  www.twojsukces.stowdeb.pl oraz  

na tablicy ogłoszeo mieszczącej się w siedzibie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy 

Debrzno”. 

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowany będzie w dni robocze  w godz. od 8.00 do 

16.00. Wniosek należy przesład pocztą lub złożyd osobiście w Sekretariacie Stowarzyszenia „Na Rzecz 

Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”. W obu przypadkach decyduje data wpływu.  

 
 

http://www.twojsukces.stowdeb.pl/
http://www.twojsukces.stowdeb.pl/
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Do wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego powinny byd załączone następujące 
dokumenty: 

 
a) Zaświadczenie o wykonaniu usługi szkoleniowo-doradczej wystawione przez Stowarzyszenie 

„Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”. 
b) Postanowienie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do 

Ewidencji Działalności Gospodarczej; 
c) Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON beneficjentowi pomocy 
d) Kopia decyzji o nadaniu numeru NIP beneficjentowi pomocy 
e) Biznesplan - Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; 
f) Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS   

            ZFA/ZPA); 

g) Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy publicznej dotyczącej tych samych kosztów 
kwalifikowalnych lub tego samego projektu na realizację którego jest udzielana pomoc de 
minimis – Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu;  

h) Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym beneficjent pomocy 
przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy 
de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartośd brutto łącznie z pomocą, o 
którą się ubiega, przekracza równowartośd w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku 
podmiotu prowadzącego działalnośd w sektorze transportu drogowego – równowartośd w 
złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku 
Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy – Załącznik nr 4 do niniejszego 
Regulaminu  
lub 

i) Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym,  
w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch 
latach kalendarzowych, wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez 
podmioty udzielające pomocy - Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. 

 
Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami 
powinien byd złożony nie później niż do 15 dnia piątego miesiąca otrzymywania podstawowego 
wsparcia pomostowego. Dokumenty należy przesład pocztą lub złożyd osobiście w Sekretariacie 
Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”. 
 
Do wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego powinny byd załączone następujące 
dokumenty: 
 

a) Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne  i zdrowotne 
oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków; 

b) Sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał 
lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat 
za zamknięty ostatni kwartał, aktualny – ostatni złożony przez wnioskodawcę PIT/CIT, w celu 
umożliwienia oceny sytuacji finansowej beneficjenta pomocy;  

c) Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy publicznej dotyczącej tych samych kosztów 
kwalifikowalnych lub tego samego projektu na realizację którego jest udzielania pomoc de 
minimis - Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu; 

d) Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym beneficjent pomocy 
przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy 
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de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartośd brutto łącznie z pomocą, o 
którą się ubiega, przekracza równowartośd w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku 
podmiotu prowadzącego działalnośd w sektorze transportu drogowego – równowartośd w 
złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku 
Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy - Załącznik nr 4 do niniejszego 
Regulaminu 
lub 

e) Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym,  
w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch 
latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez 
podmioty udzielające pomocy - Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.  

 

 

Formularze wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, podstawowego i 

przedłużonego wsparcia pomostowego oraz wzory wymaganych załączników dostępne będą w 

Sekretariacie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” przy  

ul. Ogrodowej 26 w Debrznie, jak również na stronie internetowej www.twojsukces.stowdeb.pl. 

 

5. Wypłata środków będzie możliwa po podpisaniu Umowy o wsparcie w formie jednorazowej 

dotacji inwestycyjnej i podstawowego oraz przedłużonego wsparcia pomostowego. 

6. Kryteria oceny złożonych dokumentów (opis procedury konkursowej, skład i zakres kompetencji 

Komisji Rekrutacyjnej, zasady przyznawania punktacji, minimum punktowe kwalifikujące 

wniosek do otrzymania wsparcia) zawiera Regulamin Komisji Rekrutacyjnej Beneficjentów 

pomocy/ Beneficjentów ostatecznych o otrzymanie wsparcia finansowego stanowiący załącznik 

do niniejszego Regulaminu.  

 

KRYTERIA DOFINASOWANIA 

I. DOTACJA INWESTYCYJNA 

1. Maksymalna wysokośd jednorazowej dotacji inwestycyjnej wynosi 40 000,00 PLN. 

2. Jednorazowa dotacja inwestycyjna oraz podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe zostaną 

udzielone  na podstawie wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i podstawowego 

oraz przedłużonego wsparcia pomostowego złożonego przez Beneficjenta Pomocy.  

Załącznikami obowiązkowymi do Umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej są:  

a) Postanowienie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do 
Ewidencji Działalności Gospodarczej; 

b) Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON; 
c) Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA); 
d) Zaktualizowany harmonogram rzeczowo finansowy podejmowanej działalności - Załącznik  

nr 2 do niniejszego Regulaminu; 
e) Zaświadczenie z banku/kserokopia umowy o prowadzeniu wyodrębnionego rachunku 

bankowego na potrzeby działalności gospodarczej; 

http://www.twojsukces.stowdeb.pl/
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f) Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy publicznej dotyczącej tych samych kosztów 
kwalifikowanych lub tego samego projektu, na realizację którego jest udzielana pomoc de 
mini mis - Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu; 

g) Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy 
przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy 
de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartośd brutto łącznie z pomocą, o 
którą się ubiega, przekracza równowartośd w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku 
podmiotu prowadzącego działalnośd w sektorze transportu drogowego – równowartośd w 
złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku 
Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy Załącznik nr 4 do niniejszego 
Regulaminu 
 lub 

h) Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym 
Beneficjent Pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach 
kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez 
podmioty udzielające pomocy - Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu; 

i) Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (Załącznik nr 6 do niniejszego 
Regulaminu)  wraz z załącznikami. 

 
 

 
3. Oceny wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i podstawowego oraz 

przedłużonego wsparcia pomostowego dokonuje Komisja Rekrutacyjna. Po dokonaniu oceny Komisja 

podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji, uzasadniając ją na piśmie.  

O wynikach oceny formalnej oraz merytorycznej uczestnicy projektu zostaną poinformowani 

pisemnie. Informacja zostanie przesłana na wskazany przez uczestnika adres do korespondencji. 

Uczestnik obowiązany jest zaktualizowad adres do korespondencji w razie jego zmiany, ewentualne 

negatywne konsekwencje niedopełnienia tego obowiązku obciążają uczestnika. 

4. Uczestnik projektu, którego wniosek został odrzucony na etapie oceny formalnej lub 

merytorycznej, ma możliwośd złożenia  w terminie 5 dni roboczych od zawiadomienia go o tym fakcie 

na piśmie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do Stowarzyszenia „Na Rzecz 

Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, wraz z przedstawieniem 

dodatkowych wyjaśnieo lub informacji dotyczących zakresu przedsięwzięcia i/lub uzupełnieniem 

ewentualnych uchybieo formalnych. Korekta może obejmowad wyłącznie punkty wskazane przez 

oceniających. 

Ocena powtórnie złożonego wniosku zostanie dokonana przez osoby, które nie uczestniczyły w jego 

pierwszej ocenie.  

Uczestnicy projektu zostaną pisemnie poinformowani o wynikach powtórnej oceny wniosków 

niezwłocznie po dokonaniu oceny. Informacja zostanie przesłana na wskazany przez uczestnika 

projektu adres do korespondencji. 

Powtórna ocena wniosku jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. 

5. Ostateczna lista uczestników umieszczona zostanie na stronie internetowej 
www.twojsukces.stowdeb.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Stowarzyszenia „Na Rzecz 
Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” po zakooczeniu etapu procedury odwoławczej, o której mowa w 

http://www.twojsukces.stowdeb.pl/
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pkt I pp. 4 niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników projektu zostanie pisemnie poinformowany o 
wynikach oceny jego wniosku w terminie 7 dni roboczych od ogłoszenia w/w listy. 
Po otrzymaniu informacji o wynikach oceny i możliwości przyznania dofinansowania uczestnik 
projektu zobowiązany jest do zarejestrowania działalności gospodarczej, najpóźniej do dnia 
podpisania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, to znaczy nie później niż w 
terminie 14 dni od otrzymania w/w informacji. Nie zarejestrowanie działalności gospodarczej opisanej 
w formularzu zgłoszeniowym uniemożliwia uzyskanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.  
 
6. Beneficjent Pomocy zobowiązuje się realizowad przedsięwzięcie, na które uzyskał wsparcie, z 
najwyższym stopniem staranności, w sposób zapewniający uzyskanie jak najlepszych wyników i z 
dbałością wymaganą przez najlepszą praktykę w danej dziedzinie oraz zgodnie z obowiązującym 
prawem. 
 

7. Formy zabezpieczenia wymagane od Beneficjentów to weksel in blanco, zastaw na nabytych w 

ramach dotacji środkach trwałych lub poręczenie żyranta wykazującego się dochodami w wysokości 

co najmniej 1 500,00 PLN brutto miesięcznie.  

W razie braku wniesienia zabezpieczenia Realizator projektu może, w drodze jednostronnego 
oświadczenia, odstąpid od umowy. 
 

8. Jednorazowa dotacja inwestycyjna wypłacana będzie w systemie zaliczkowym. Zaliczka w 

wysokości 100% kwoty dotacji wypłacona zostanie na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony 

na potrzeby działalności gospodarczej w ciągu 7 dni roboczych po podpisaniu umowy, pod 

warunkiem przekazania Stowarzyszeniu „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” środków 

finansowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.  

 

9. Całkowitą kwotę dotacji inwestycyjnej należy rozliczyd najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od otrzymania 

środków w ramach Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. W uzasadnionych  

przypadkach możliwe jest przedłużenie terminu rozliczenia dotacji na pisemny wniosek beneficjenta, 

nie więcej jednak niż o dalsze trzy miesiące. 

 

10. Zobowiązuje się beneficjentów do: 

a) dokonywania płatności w formie przelewów oraz dokumentowania i księgowania dokonanych 

płatności zgodnie z obowiązującymi zasadach rachunkowości;  

b) w wyjątkowych przypadkach istnieje możliwośd transakcji gotówkowych (dla kwoty poniżej 3500 

PLN), do których należy dołączyd KP (kwit kasowy przyjęcia gotówki) lub pisemne potwierdzenie 

otrzymania gotówki na formularzu rachunku;  

c) w przypadku zakupu rzeczy używanych, rozliczane będą płatności dokonane na podstawie faktur 

oraz rozliczenia na podstawie umowy kupna – sprzedaży o wartości ponad 1000 PLN z 

odprowadzonym podatkiem od czynności cywilnoprawnych i złożonym formularzem PCC-3 w 

Urzędzie Skarbowym (o ile w danym przypadku powstanie obowiązek podatkowy w tym zakresie) 

wraz z udokumentowanym źródłem pochodzenia nabywanej rzeczy; 
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d) terminowego regulowania płatności. 

11. Środki z jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności mogą byd przeznaczone na 

pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym: środki transportu, składniki majątku trwałego, koszty 

prac remontowych i budowlanych) oraz wydatków na środki obrotowe uznane za niezbędne dla 

prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnione przez Beneficjenta Pomocy, w 

maksymalnej wysokości dofinansowania. 

 

II. PODSTAWOWE I PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE  

1. Podstawowe wsparcie pomostowe zostanie udzielone 20 Beneficjentom Pomocy po złożeniu 

wniosku o przyznanie wsparcia oraz uzyskaniu pozytywnej oceny przez Komisję Rekrutacyjną. 

Przedłużone wsparcie pomostowe zostanie udzielone 15 Beneficjentom Pomocy po złożeniu wniosku 

o przyznanie wsparcia, co uzależnione będzie od wyników finansowych firmy Beneficjenta Pomocy. 

2. Środki finansowe w ramach  podstawowego wsparcia pomostowego wypłacane będą w 
miesięcznych ratach dla 20 Beneficjentów w kwocie nie wyższej niż 1200,00 PLN brutto miesięcznie 
przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, na podstawie wniosku o 
wypłatę podstawowego wsparcia pomostowego.  
 
3.  Środki finansowe w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego wypłacane będą w 
miesięcznych ratach dla 15 Beneficjentów w kwocie nie wyższej niż 1200,00 PLN brutto miesięcznie 
przez okres kolejnych 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, na podstawie wniosku 
o wypłatę przedłużonego wsparcia pomostowego. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia 
pomostowego powinien byd złożony nie później niż do 15 dnia piątego miesiąca otrzymywania 
podstawowego wsparcia pomostowego. 
 
4. O wynikach oceny wniosku o przyznanie podstawowego oraz przedłużonego wparcia 

pomostowego uczestnicy projektu zostaną poinformowani pisemnie. Informacja zostanie przesłana 

na wskazany przez uczestnika adres do korespondencji. Uczestnik obowiązany jest zaktualizowad 

adres do korespondencji w razie jego zmiany, ewentualne negatywne konsekwencje niedopełnienia 

tego obowiązku obciążają uczestnika. 

5. Wsparcie pomostowe może byd przeznaczone wyłącznie na pokrycie obligatoryjnych, bieżących 
opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, obejmujących wydatki 
kwalifikowane zawarte w katalogu otwartym, w tym m. in.: 
 

a) Koszty ZUS: 
 składka na ubezpieczenie zdrowotne, 
 składka na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), 
 składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne). 
 

b) Koszty administracyjne: 
 opłaty za wynajem lub dzierżawę pomieszczeo bezpośrednio związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą. 
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c) Koszty eksploatacji pomieszczeo: 
 opłata za energię elektryczną, 
 opłata za ogrzewanie (energia cieplna, gazowa), 
 opłata za wodę i ścieki, 
 koszty wywozu nieczystości stałych (umowa na firmę), 
 podatek od nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby prowadzenia 

działalności gospodarczej. 
 

d) Koszty usług pocztowych: 
 koszty przesyłek pocztowych, w tym listów poleconych, 
 koszty przelewów dokonane w Urzędzie Pocztowym, 
 kolportaż reklam i ulotek dotyczących działalności firmy, 
 zakup znaczków pocztowych. 
 

e) Koszty usług księgowych: 
 zlecenie obsługi księgowej firmy. 
 

f) Koszty związane z ubezpieczeniem osób (OC) i/lub mienia związane bezpośrednio  
z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

 

g) Koszty usług prawnych: 
- Opłata za usługi prawnicze świadczone na rzecz uczestników, pozostające w 
bezpośrednim związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. 

 

h) Koszty drobnych materiałów biurowych: 
 zakup drobnych materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia działalności 

gospodarczej, np. druki akcydensowe (tj. druki faktur, rachunków, umów), segregatory, 
zszywacz, dziurkacz, nożyczki, korektor, klej, papier ksero, papier kolorowy do wykonania 
reklam i ulotek, koperty, tusze, tonery, długopisy, zeszyty, notesy, spinacze, zszywki, 
flamastry itp.). 

 

i) Koszty działao informacyjno – promocyjnych: 
 prowadzenie strony internetowej firmy, 
 materiały drukowane: broszury, ulotki, foldery, plakaty prezentujące firmę i jej działalnośd, 
 reklama w mediach (radio, prasa, telewizja, Internet), 
 tablica reklamowa firmy (szyld), 
 banner reklamowy firmy. 

 
j) Koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji Beneficjenta  
-  szkolenia specjalistyczne dot. obsługi sprzętu zakupionego w ramach dotacji, 
umożliwiającego funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa. 

 

4. Wsparcie pomostowe będzie wypłacane w formie refundacji poniesionych wydatków po złożeniu 
wniosku wraz z rozliczanymi  dokumentami księgowo-finansowymi. Środki wydatkowane poza 
miesiącem, za który przysługuje refundacja, traktowane będą jako środki niekwalifikowane do 
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refundacji.  
 
5. Warunkiem wypłaty środków finansowych w ramach tego wsparcia jest podpisanie Umowy o 

wypłatę jednorazowej dotacji inwestycyjnej i podstawowego oraz przedłużonego wsparcia 

pomostowego, która określa wartośd i warunki wypłaty dofinansowania. 

6. Warunkiem wypłaty każdej następnej refundacji środków jest udokumentowanie obowiązku 

opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 

 

III . WSPARCIE DORADCZE na temat prowadzenia działalności gospodarczej. 

Wsparcie doradcze będzie prowadzone od dnia 1 kwietnia 2011 roku przez okres 13 miesięcy  

do dnia 30 kwietnia 2012 roku w wymiarze 1 godzina w miesiącu dla każdego  

z Beneficjentów. O terminach i miejscu spotkao z Doradcą Beneficjenci zostaną powiadomieni w 

marcu 2011 roku. Świadczone doradztwo, zarówno finansowe, jak i merytoryczne jest fakultatywne. 

  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Umowa o wsparcie w formie jednorazowej dotacji  inwestycyjnej oraz podstawowego i 

przedłużonego wsparcia pomostowego może byd wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku gdy przedsiębiorca: 

- przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania dotacji; 

- nie wypełni bez usprawiedliwienia jednego ze swych zobowiązao określonych w powyższej Umowie. 

- zawiesi działalnośd lub zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w terminie do 12 m-cy; 

- zmieni swoją formę prawną, o ile nie poinformuje o tym Beneficjenta, 

- dopuści się nadużyd finansowych. 

 

2. Środki finansowe w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego  

będą wypłacone Beneficjentowi pomocy w przyznanej wysokości, zgodnie  

z kwalifikowalnością i zasadnością ponoszonych wydatków. 

 

3. W przypadku gdy rozwiązanie Umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji  inwestycyjnej 

oraz podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego nastąpi po otrzymaniu zaliczki, 

Beneficjent zobowiązany jest zwrócid w całości otrzymaną zaliczkę na rachunek bankowy 

Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” Bank Spółdzielczy w Człuchowie/Oddział 

w Debrznie nr 69 9326 0006 0081 7262 2000 0010 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 

zaległości podatkowych, w ciągu 3 dni od dnia rozwiązania umowy wskazanego przez Realizatora 

projektu. Odsetki naliczane są od dnia powstania nieprawidłowości. 
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4. Beneficjent ma obowiązek niezwłocznie powiadomid pisemnie Realizatora projektu  
o wszelkich okolicznościach, mogących zakłócid lub opóźnid realizację przedsięwzięcia. 
 

5. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w przypadku zmiany wytycznych lub 

warunków realizacji Projektu narzuconych przez Instytucję Pośredniczącą – Województwo Pomorskie 

lub w przypadku decyzji Zarządu Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”. 

4. Poniższe załączniki stanowią integralną częśd niniejszego Regulaminu: 

a) Biznesplan (na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa) – Załącznik nr 1; 
b) Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma byd objęta jednorazową dotacją 

inwestycyjną na rozwój działalności (szczegółowy kosztorys oraz harmonogram wydatków) 
wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków inwestycyjnych 
objętych wnioskiem - Załącznik nr 2; 

c) Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy publicznej dotyczącej tych samych kosztów 
kwalifikowalnych lub tego samego projektu na realizację którego jest udzielana pomoc de 
minimis – Załącznik nr 3;  

d) Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym beneficjent pomocy 
przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy 
de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartośd brutto łącznie z pomocą, o 
którą się ubiega, przekracza równowartośd w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku 
podmiotu prowadzącego działalnośd w sektorze transportu drogowego – równowartośd w 
złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku 
Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy - Załącznik nr 4; 

e) Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym,  
w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch 
latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez 
podmioty udzielające pomocy - Załącznik nr 5;  

f) Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej – Załącznik nr 6; 
g) Regulamin Komisji Rekrutacyjnej Beneficjentów pomocy/ Beneficjentów ostatecznych o 

otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2  Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w 
województwie pomorskim – Załącznik nr 7. 
 

 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

obowiązującego prawa. 


