W jaki sposób pozyskać fundusze na założenie i rozwój
działalności gospodarczej?

Lublin, 2020

Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S. A.
Projekty realizowane na podstawie
umowy pomiędzy Województwem
Lubelskim,
ul. Artura Grottgera 4, 20 – 029
Lublin,
w imieniu którego działa Zarząd
Województwa Lubelskiego ,
zwanym dalej „Instytucją
Zarządzającą”
a
Lubelskim Parkiem Naukowo –
Technologicznym Spółką Akcyjną,
ul. Bohdana Dobrzańskiego 3,
20 – 262 Lublin zwanym dalej
„Beneficjentem”

Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S. A.

Projekty realizowane przez LUBELSKI PARK NAUKOWO
–TECHNOLOGICZNY S.A. w ramach Osi priorytetowej:
9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości:
„Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości”

„Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości”

Cele projektów

„Lubelski Park
Wspierania
Przedsiębiorczości”

Celem głównym projektu jest
wzrost aktywności zawodowej
oraz rozwinięcie postaw
przedsiębiorczych i
samozatrudnienia w regionie
poprzez dostarczenie
niezbędnej wiedzy 50 UP oraz
udzielnie 45 bezzwrotnych
dotacji i wsparcia
pomostowego na terenie
województwa lubelskiego (w
45 nowo powstałych firmach)
do 30.04.2022 r.

„Lubelski Park
Rozwoju
Przedsiębiorczości”

Celem głównym
projektu jest
zwiększenie liczby
nowych i trwałych
miejsc pracy w regionie
poprzez stworzenie 66
nowych miejsc pracy na
terenie województwa
lubelskiego (w 55 nowo
powstałych firmach) do
30.06.2022 r.

Limity miejsc w projektach
„Lubelski Park Wspierania
Przedsiębiorczości”

„Lubelski Park Rozwoju
Przedsiębiorczości”

Ścieżka szkoleniowo – doradcza:
50 osób

Ścieżka szkoleniowo – doradcza:
60 osób

Otrzymanie dotacji
oraz wsparcia pomostowego:
45 osób

Otrzymanie dotacji
oraz wsparcia pomostowego:
55 osób

Grupa docelowa

osoby fizyczne
powyżej 30 roku życia

z terenu woj. lubelskiego
zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Grupa docelowa
osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo,
zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej)

kobiety

osoby z niepełnosprawnościami

osoby długotrwale bezrobotne

osoby o niskich kwalifikacjach

Grupa docelowa

mężczyźni w wieku 30 – 49 lat nie mogą stanowić więcej niż
20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem

osoby pracujące, w tym tzw. ubogie pracujące, osoby
zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w
ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie
przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu
poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Grupa docelowa

imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia)

reemigranci

osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny
minimum 2 uczestników projektu będzie zamieszkiwać na terenie objętym
Programem Rewitalizacji Lublina 2017 – 2023

Grupa docelowa
co najmniej 20% przedsiębiorstw powstałych wskutek
przyznania wsparcia finansowego na rozpoczęcie
działalności
gospodarczej
zostaną
utworzone
dodatkowe miejsce pracy w okresie 12 miesięcy
od dnia ich utworzenia

utworzone zostaną dodatkowe miejsca pracy
dla innych osób w sektorach białej gospodarki
lub srebrnej gospodarki, lub zielonej gospodarki
w okresie 12 miesięcy od zarejestrowania działalności
gospodarczej

Dodatkowe punkty
„Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości”

„Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości”

Kobiety + 1 pkt (do wyczerpania limitu 50%)

Kobiety + 2 pkt (do wyczerpania limitu 50%)

Osoby z niepełnosprawnościami + 1 pkt

Osoby z niepełnosprawnościami + 1 pkt

Osoby długotrwale bezrobotne +1 pkt

Osoby długotrwale bezrobotne +1 pkt

Osoby w wieku 50+ +1 pkt

Osoby w wieku 50+ +1 pkt

Osoby o niskich kwalifikacjach + 1 pkt

Osoby o niskich kwalifikacjach + 1 pkt (do
wyczerpania limitu 60%)

Ograniczenie grupy docelowej

Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby
zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS,
CEIDG lub osoby prowadzące działalność
na podstawie odrębnych przepisów (w tym
m.in. działalność adwokacką, komorniczą
lub oświatową) w okresie 12 miesięcy
poprzedzających
dzień
przystąpienia
do Projektu.

Osoby, które nie mogą wziąć udziału w projekcie

były zarejestrowane jako
przedsiębiorcy w KRS, posiadały
aktualny wpis do CEIDG lub
prowadziły działalność na
podstawie odrębnych przepisów
(w tym m.in. działalność
adwokacką, komorniczą lub
oświatową), w okresie 12
miesięcy poprzedzających dzień
przystąpienia do projektu

korzystają równolegle z innych
środków publicznych, w tym
zwłaszcza ze środków Funduszu
Pracy, PFRON oraz środków
przyznawanych w ramach PO
WER, RPO i PROW,
przeznaczonych na pokrycie tych
samych wydatków związanych z
podjęciem oraz prowadzeniem
działalności gospodarczej

osoby, wobec których orzeczono
karę zakazu dostępu do
środków, o których mowa w art.5
ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy o
finansach publicznych (Dz. U. z
2017 r., poz. 2077)

Osoby, które nie mogą wziąć udziału w projekcie

zamierzają prowadzić działalności
gospodarczą w sektorach wykluczonych
na podstawie art.1 ust.2-5
Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 z
dnia 17 czerwca 2014r. uznającym
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust.1
Rozporządzenia Komisji (UE) nr
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku
w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis

w bieżącym roku kalendarzowym oraz
dwóch poprzedzających go latach
kalendarzowych korzystały z pomocy de
minimis, której wartość brutto łącznie z
pomocą, o którą się ubiegają,
przekraczałaby równowartość w złotych
kwoty 200 000 euro, a w przypadku
działalności gospodarczej w sektorze
transportu drogowego - równowartość
w złotych kwoty 100 000 euro,
obliczonych według średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego
obowiązującego w dniu udzielenia
pomocy

na których ciąży obowiązek zwrotu
pomocy, wynikający z decyzji Komisji
Europejskiej, uznającej pomoc za
niezgodną z prawem oraz ze wspólnym
rynkiem

Osoby, które nie mogą wziąć udziału w projekcie

zamierzają
rozpocząć
działalność
gospodarczą
prowadzoną
wcześniej przez
członka rodziny z
wykorzystaniem tych
samych

zamierzają prowadzić
działalności gospodarczą
niezgodnie z definicją
określoną w art. 3 ustawy
z dnia 6 marca 2018r. z
dnia 6 marca 2018 r.
Prawo przedsiębiorców
(Dz.U. 2018 poz. 646 z
późn. zm.)

były karane za
przestępstwa popełnione
umyślnie ścigane z
oskarżenia publicznego i
przestępstwa skarbowe
popełnione umyślnie, oraz
przeciwko którym toczy się
postępowanie karne;

prowadzą działalność
rolniczą inną niż wskazana
w art. 2 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy
(Dz.U. z 2017r., poz.1065
z późn. zmianami)

Wsparcie w ramach projektu nie może być udzielone w zakresie:

Sektora rybołówstwa i akwakultury w
rozumieniu rozporządzenia Rady (WE)
nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r.
w sprawie wspólnej organizacji rynków
produktów rybołówstwa i akwakultury

produkcji podstawowej produktów
rolnych

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

Wsparcie w ramach projektu nie może być udzielone w zakresie:

działalności gospodarczej 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

działalności gospodarczej
uwarunkowanej pierwszeństwem
korzystania z towarów krajowych w
stosunku do towarów
sprowadzanych z zagranicy

nabycia pojazdów przeznaczonych
do transportu drogowego towarów
przez przedsiębiorstwa
prowadzącego działalność
zarobkową w zakresie transportu
drogowego towarów

Proces rekrutacji do projektu

 Jakie dokumenty należy złożyć w Biurze
projektów, aby wziąć udział w procesie
rekrutacji?
 Jak będzie wyglądała rekrutacja pod względem
praktycznym?
 Kiedy rozpocznie się nabór do projektów?

Niezbędne dokumenty

Formularz rekrutacyjny

Dokumenty
potwierdzające
status
Kandydatki/Kandydata
do
projektu
(zgodnie
z
zapisami
Regulaminu
rekrutacji)

Załączniki potwierdzające status Kandydata do projektu
osoba z niepełnosprawnościami - kserokopia potwierdzona własnoręcznie za zgodność
z oryginałem orzeczenia o niepełnosprawności
osoba bezrobotna zarejestrowana w Miejskim/Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale
bezrobotna – oryginał zaświadczenia z MUP/PUP o posiadanym statusie na rynku pracy na dzień
składania formularza rekrutacyjnego
emeryt, rencista (osoba bierna zawodowo) - kserokopia potwierdzona własnoręcznie za zgodność z
oryginałem decyzji o przyznaniu emerytury, renty lub świadczeń o tożsamym charakterze
osoba bierna zawodowo i osoba bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy - zaświadczenia z
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie braku odprowadzania składek na dzień składania
formularza rekrutacyjnego
osoba odchodząca z rolnictwa - oryginał zaświadczenia z MUP/PUP o posiadanym statusie na dzień
składania formularza rekrutacyjnego oraz oryginał zaświadczenia z KRUS o podleganiu
ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie
osoba pracująca, w tym uboga pracująca – oryginał zaświadczenia od pracodawcy/zleceniodawcy o
zatrudnieniu, czasie trwania umowy i wysokości wynagrodzenia

Etapy realizacji projektu
Bezzwrotna
dotacja na
rozpoczęcie
działalności
gospodarczej
Komisja Oceny
Biznesplanów
Doradztwo
indywidualne
Szkolenie
ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Proces
rekrutacyjny

Wsparcie
pomostowe

Forma wsparcia – proces rekrutacji

Etap I
Ocena
formalna
Formularza
rekrutacyjnego

Etap II
Weryfikacja poprawności
Formularza rekrutacyjnego
Weryfikacja dokumentów
potwierdzających status kandydata

Ocena
Ocena merytoryczna pod
merytoryczna kątem planowanej
działalności gospodarczej
Formularza
rekrutacyjnego

Weryfikacja predyspozycji do samodzielnego
założenia
i
prowadzenia
działalności
Weryfikacja
predyspozycji
zostanie
przeprowadzona przez Doradcę zawodowego
oraz przez Specjalistę ds. rekrutacji i szkoleń

Forma wsparcia - Szkolenie ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Uczestnik Projektu nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

• prowadzenia księgowości
• prawa
pracy,
podatkowego
oraz handlowego
• przepisów BHP
• rozliczenia finansowego
• podstaw marketingu
• prowadzenia rozliczeń z ZUS i US

Ścieżki szkoleniowo - doradcze

Ścieżka I
podstawowa
• 48 godzin szkolenia
• 14 godzin doradztwa

Ścieżka II
średniozaawansowana
• 32 godzin szkolenia
• 12 godzin doradztwa

Ścieżka III
zaawansowana
• zwolnienie ze szkolenia
• 8 godzin doradztwa

Forma wsparcia – doradztwo indywidualne
Doradztwo w zakresie praktycznych aspektów przygotowania
biznesplanów
Doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności
gospodarczej
Dopracowanie pomysłów Uczestników Projektu
Poprawa rentowności indywidualnych przedsięwzięć poprzez
poszukiwanie nowych profili działalności oraz rynków zbytu

Wypracowanie optymalnych rozwiązań w zakresie tworzonych
działalności gospodarczych
Doradztwo obejmie również obszary tematyczne, które zostaną
zgłoszone przez Uczestników Projektu

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Informacje o terminie składania wniosków o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego zostaną
przekazane w terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od zakończenia wsparcia
szkoleniowo-doradczego w formie pisemnej

Nabór nie będzie krótszy niż 10 dni kalendarzowych począwszy od daty ogłoszenia.

Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach w terminie wskazanym przez Beneficjenta

Błędy formalne w dokumentach możliwe do uzupełnienia, mogą być jednorazowo uzupełniane.
O konieczności i sposobie uzupełnienia błędów formalnych Beneficjent powiadamia niezwłocznie
po ich wykryciu.

Komisja Oceny Biznesplanów

Ocena formalna
• Weryfikacja złożonego Biznesplanu oraz wniosków

Ocena merytoryczna obejmuje ocenę Biznesplanu pod kątem:
• Pomysłu na biznes – Analiza marketingowa – Maksimum 20 pkt
• Potencjału Wnioskodawcy – Maksimum 15 pkt
• Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia – Maksimum 20
pkt
• Operacyjność i kompletność – Maksimum 5 pkt

Komisja Oceny Biznesplanów
Zadaniem KOB będzie wybór Biznesplanów oraz wyłonienie Uczestników projektu, którzy otrzymają
bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe.

Ocena
merytoryczna

Ocena formalna

Weryfikacja
złożonego
Biznesplanu oraz
wniosków

Ocena pod kątem:
Pomysłu na biznes;
Potencjału
Wnioskodawcy
Opłacalność i
efektywność
ekonomiczna
przedsięwzięcia –
Operacyjność i
kompletność

Kwota wsparcia

Jednorazowa
bezzwrotna
dotacja

Wsparcie
pomostowe
12 miesięcy x

27 000,00
PLN

2 100,00 PLN
=
25 200,00
PLN

Brak kwalifikowalności VAT

W przypadku nabycia towarów i/lub usług wykorzystanych przez Uczestnika projektu do
celów działalności gospodarczej brak jest możliwości uznania za kwalifikowalny podatku
od towarów i usług (VAT) w ramach wsparcia finansowego. Uczestnik Projektu
zobowiązany jest do przedstawienia we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego
wydatków planowanych do poniesienia w ramach planowanej działalności gospodarczej
bez podatku VAT (kwoty netto).

Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Wysokość wsparcia finansowego nieprzekraczająca
6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę,
o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującego
w dniu przyznania wsparcia rozumianym jako dzień
podpisania umowy o przyznanie wsparcia finansowego
na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wypłacana jest
po zarejestrowaniu działalności gospodarczej zgodnie
z zapisami Umowy o udzieleniu wsparcia zawieranej
pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem. Średnia
wartość wsparcia dla Uczestnika przewidziana w budżecie
projektu wynosi 27 000,00 PLN.

Katalog kosztów w ramach bezzwrotnego wsparcia o przyznanie jednorazowej dotacji

zakup nowych środków
trwałych

zakup nowego pozostałego
sprzętu (np. biurowy,
komputerowy) i wyposażenia
(np. meble)

zakup używanych środków
trwałych oraz sprzętu i
wyposażenia

zakup wartości niematerialnych
i prawnych

Katalog wydatków, które nie mogą być sfinansowane w ramach
bezzwrotnego wsparcia o przyznanie jednorazowej dotacji
leasing maszyn,
pojazdów i
urządzeń

zapłata kar i
grzywien

zakup akcji,
obligacji,
udziałów

zakup gruntów

podatki

wniesienie
wkładów do
spółek

zakup
nieruchomości
wniesienie
kaucji,
zastawów

opłaty
administracyjne
i skarbowe,
celne

Wsparcie pomostowe występuje w formie pomocy finansowej
Wsparcie pomostowe finansowe stanowi bezzwrotną
pomoc finansową wypłacaną miesięcznie w kwocie
nie
większej
niż
równowartość
minimalnego
wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz
wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.
(Dz.U. 2018 poz. 1794)), obowiązującego na dzień
wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres 12
miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności
gospodarczej.

Przeznaczenie kwoty wsparcia pomostowego
 składki na ubezpieczenia społeczne i koszty zatrudnienia pracowników
 koszty administracyjne
 koszty eksploatacji pomieszczeń
 koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych
 koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio
prowadzoną działalnością gospodarczą
 koszty usług zewnętrznych (zleconych)
 koszty materiałów biurowych i materiałów edukacyjnych
 koszty działań informacyjno-promocyjnych
 koszty związane z eksploatacją samochodu firmowego i maszyn, urządzeń

Środki wsparcia pomostowego nie mogą być przeznaczone
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),
wydatki, na które została przyznana bezzwrotna dotacja,

zapłatę grzywien, mandatów i kar wynikających z naruszenia przez Uczestnika/czkę projektu
przepisów obowiązującego prawa,
zapłatę kar umownych wynikłych z naruszenia przez Uczestnika/czkę projektu umów
zawartych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
zapłatę odsetek od zadłużonych rachunków bankowych, których posiadaczem jest
Uczestnik/czka projektu

Zabezpieczenie przyznanego wsparcia finansowego

Zabezpieczenie zwrotu przekazanego
wsparcia finansowego w postaci weksla
in blanco z klauzulą bez protestu wraz
z deklaracją wekslową oraz poręczenia
osoby fizycznej, która udziela poręczenia
wekslowego na wekslu in blanco
wystawionym przez Uczestnika Projektu.
Dokumenty te podpisane zostaną
w biurze projektu.

Poręczyciel - udziela poręczenia wekslowego na wekslu in blanco
jest osobą fizyczną w wieku do 70 lat, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych

pozostaje przez okres co najmniej 12 pełnych miesięcy kalendarzowych przed datą
zawarcia niniejszej umowy w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji
lub upadłości

pozostaje w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości
(w przypadku osób zatrudnionych) w momencie składania poręczenia na wekslu in blanco
oraz zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
lub określony, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 12 miesięcy przed datą
złożenia poręczenia

Poręczyciel - udziela poręczenia wekslowego na wekslu in blanco
uzyskał w okresie ostatnich pełnych 12 miesięcy kalendarzowych przed datą zawarcia
niniejszej umowy średnie miesięczne dochody w wysokości nie niższej niż 3900 zł brutto
(słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100)

w chwili udzielenia poręczeń posiada decyzję administracyjną, zgodnie z którą okres
pobierania renty strukturalnej nie upłynie w ciągu 18 miesięcy od daty rozpoczęcia
działalności gospodarczej przez Uczestnika Projektu, którego są poręczycielem (warunek
ten dotyczy wyłącznie poręczycieli pobierających rentę strukturalną)

w chwili udzielenia poręczenia nie posiada żadnych długów objętych tytułami
egzekucyjnymi oraz jest nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji
sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do niego nie toczą się żadne
postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań
pieniężnych (Załącznik nr 4 do umowy)

Poręczyciel – osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy

zaświadczenie o zatrudnieniu i o wysokości średnich
miesięcznych dochodów osiągniętych ze stosunku
pracy w okresie ostatnich 12 pełnych miesięcy
kalendarzowych poprzedzających zawarcie niniejszej
umowy

zaświadczenie
o
rodzaju
umowy
zawartej
z pracodawcą (na czas nieokreślony lub określony
- w tym przypadku należy określić czas trwania
tej umowy)

Poręczyciel – osoba prowadząca działalność gospodarczą

zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego w 2019 roku albo kopię
deklaracji na podatek dochodowy za 2019 rok wraz dowodem złożenia tej deklaracji w urzędzie
skarbowym lub urzędowym poświadczeniem odbioru w przypadku złożenia deklaracji elektronicznej

pisemne oświadczenie poręczyciela o wysokości dochodu osiągniętego w okresie od 01.01.2020 r.
do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy

zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenie
społeczne wystawione nie później niż 2 miesiące przed zawarciem niniejszej umowy

Poręczyciel – emeryt lub rencista
w przypadku poręczycieli pobierających emeryturę
lub rentę decyzje administracyjne o przyznaniu
emerytury/renty/ renty strukturalnej oraz dowody
potwierdzające otrzymanie emerytury/renty / renty
strukturalnej w okresie 12 miesięcy kalendarzowych
poprzedzających zawarcie niniejszej umowy

w przypadku poręczycieli pobierających rentę
strukturalną decyzję administracyjną potwierdzającą,
że okres pobierania renty nie upłynie w ciągu 18
miesięcy od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej
przez Uczestnika Projektu, którego są poręczycielem

Poręczyciel – małżonek/małżonka
W przypadku, gdy Uczestnik Projektu i Poręczyciel pozostają
w związkach małżeńskich do zawarcia Umowy o udzielenie
wsparcia finansowego potrzebna jest zgoda poszczególnych
małżonków. Jest to warunek obligatoryjny do wypłaty wsparcia
finansowego.

Małżonek Uczestnika Projektu nie może
poręczycielem. Wyjątek stanowi sytuacja,
małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową.

być jego
w której

Przekazanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej wypłacane są na podstawie Umowy
o udzieleniu wsparcia zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem
po rozpoczęciu prowadzenia przez Uczestnika działalności gospodarczej.

Przekazanie Uczestnikowi Projektu środków na rozpoczęcie działalności
gospodarczej jest uwarunkowane złożeniem zabezpieczenia zwrotu przekazanego
wsparcia finansowego w postaci weksla in blanco z klauzulą bez protestu wraz
z deklaracją wekslową oraz poręczenia osoby fizycznej, która udziela poręczenia
wekslowego na wekslu in blanco wystawionym przez Uczestnika Projektu.
Dokumenty te podpisane zostaną w biurze projektu.

Przekazanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Umowa o udzielenie wsparcia finansowego zawierana między Uczestnikiem Projektu a Beneficjentem może zostać
zawarta dopiero po uzyskaniu przez Uczestnika Projektu wpisu do CEiDG lub KRS. W tym celu Uczestnik Projektu
w terminie do 5 dni od poinformowania go przez Beneficjenta o zarekomendowaniu do dofinansowania składa
osobiście do Biura Projektu:

zaświadczenie/dokument
potwierdzający wpis
do CEiDG lub KRS (może
to być wydruk on-line)

kopię umowy rachunku
bankowego przeznaczonego
na cel działalności
gospodarczej, założonej
w ramach projektu

kopia dokumentu
poświadczającego
zgłoszenie w ZUS
(ZUS ZUA lub ZUS ZFA/ZPA)

zaktualizowany
harmonogram rzeczowo
– finansowy inwestycji
(jeśli dotyczy)

Rozliczenie środków – okres kwalifikowalności wydatków

Rozliczenie środków z otrzymanej dotacji nastąpi w terminie, nie dłuższym
niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie
wykorzystywania środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości, tj. ostatni
zakup w ramach biznesplanu.
• 12 miesięcy liczonych od dnia podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego
zawieranej między Uczestnikiem Projektu a Beneficjentem

Dokumenty rozliczające przyznanie środków finansowych
oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem wraz z podaniem
miejsca ich składowania

oświadczenie potwierdzające, iż w wykazywanych wydatkach na etapie rozliczenia środków
potwierdzających wydatkowanie otrzymanego dofinansowania uwzględnione są kwoty netto tj.
bez podatku od towarów i usług
szczegółowe zestawienia towarów lub usług, których zakup został dokonany
ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub
jakościowych
kopii wszystkich dokumentów finansowych (tj. faktur, rachunków, wyciągów bankowych, itp.),
potwierdzających poniesienie wydatków w ramach otrzymanego wsparcia finansowego,
potwierdzonych za zgodność z oryginałem

na żądanie Beneficjenta kopii dokumentów potwierdzających odbiór wykonanych prac
remontowo-budowlanych i/lub dokumentacji fotograficznej (jeśli dotyczy), potwierdzonych za
zgodność z oryginałem

Okres prowadzenia działalności gospodarczej
Uczestnik Projektu jest zobowiązany do prowadzenia
działalności gospodarczej przez okres co najmniej
12 miesięcy od dnia podpisania Umowy o udzielenie
wsparcia finansowego zawieranej między Uczestnikiem
Projektu oraz co najmniej 12 miesięcy od rozpoczęcia
działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do CEIDG
lub KRS, przy czym do okresu prowadzenia działalności
gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu
z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia
rehabilitacyjnego.
W przypadku niedotrzymania ww. terminu Uczestnik
Projektu zobowiązany jest do zwrotu przyznanych środków.

Kontrola realizacji wsparcia finansowego

Uczestnik Projektu ma obowiązek poddać
się
kontroli
formalno-merytorycznej
przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny na miejscu
realizacji inwestycji wskazanym w biznesplanie
co najmniej 1 raz w trakcie wizyty monitorującej
i 1 raz w trakcie wizyty kontrolnej oraz do udzielania
informacji telefonicznie w ramach działań
monitorujących.

Przedmiot kontroli
Weryfikacja prawidłowego wykonania umowy w okresie
12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków
finansowych z Uczestnikiem Projektu, w tym:
faktycznego prowadzenia
działalności gospodarczej
zgodności z zapisami
wniosku, umową i
standardami

prawidłowości
wykorzystania zakupionego
sprzętu
i wyposażenia zgodnie
z charakterem prowadzonej
działalności gospodarczej,
w tym z zatwierdzonym
biznesplanem

monitoringu statusu
prowadzonej działalności
(PKD, stan zatrudnienia,
branża)

Po więcej na naszą stronę internetową www.lpnt.pl
informacji
zapraszamy do biura projektu na ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
pod numer telefonu 81 534 61 00 w.23 lub 506 971 270
parkwspierania@lpnt.pl ; parkrozwoju@lpnt.pl

