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REGULAMIN PROJEKTU „MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ’’ 

realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu 

VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie wielkopolskim 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pt. „Moja firma z pożyczką’’, realizowanego 

na podstawie umowy UDA-POKL.06.02.00-30-193/12-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w 

Poznaniu. 

2. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (dalej 

Lider Projektu) w partnerstwie z Leszczyńskim Centrum Biznesu Sp. z o. o (dalej Partner Projektu). 

 

§ 2 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba fizyczna, która spełnia kryteria dostępu: 

a) jest osobą zatrudnioną, bezrobotną lub nieaktywną zawodowo, 

b) nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do 

projektu, nie była wspólnikiem bądź udziałowcem spółki osobowej bądź spółki z o.o.  

c) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie korzystałem/am i nie będę 

korzystać równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz środków oferowanych w 

ramach PO KL na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem 

działalności gospodarczej, 

d) jest mieszkańcem/nką województwa wielkopolskiego lub uczy się/pracuję na terenie województwa 

wielkopolskiego. 

e) zamierza rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego, 

f) planowana działalność gospodarcza nie będzie należała do działalności wykluczonych z otrzymania 

pomocy de minimis w ramach PO KL tj.  

- w sektorze 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; 

- w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych  w załączniku I do Traktatu 

ustanawiającego Wspólnotę Europejską; 

- w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do 

Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli: a) wartość pomocy jest ustalana  na podstawie 

ceny  lub ilości takich produktów  zakupionych od producentów  surowców lub wprowadzonych na rynek 

przez podmioty prowadzące  działalność gospodarczą objęte pomocą; b) udzielenie pomocy zależy od 

przekazania jej w części lub w całości  producentom surowców;  

- związanej z wywozem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, utworzeniem i 

funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością wywozową, 
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przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badaniach lub usług 

doradczych z zakresu wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy 

publicznej na działalność związaną z wywozem; 

- uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi 

((pełen katalog dostępny na stronie www.ocwp.org.pl)
1
 

oraz nie zostanie przekroczony pułap już uzyskanej pomocy de minimis
2
. 

2. Dodatkowo stosowane będą kryteria preferencyjne, za spełnienie których uczestnik może otrzymać 5 pkt. 

(za każde z kryteriów) tj.: 

a) płeć : kobieta (5 pkt.) 

b) przynależnośc do grupy (5 pkt.): 

 pracownik naukowy jednostek naukowych;  

 pracownik naukowy i naukowo-dydaktyczny uczelni;  

 doktorant, 

 absolwent uczelni (w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia - studiów)  

 student  

 rozpoczynący działalność gospodarczą typu spin off/spin out
3
 

c) planowana działalność gospodarcza mieści się w chociaż jednej z poniższych branż (5 pkt.): 

 energetyka odnawialna  

 ochrona środowiska  

 nieruchomości i budownictwo;  

 przemysł;  

 transport i logistyka;  

 telekomunikacja i informatyka;  

 finanse;  

 motoryzacja;  

 surowce i energetyka 

3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie formularza rekrutacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 

1 do niniejszego regulaminu, jego pozytywna ocena formalna oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa w 

projekcie stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu oraz diagnozy potrzeb szkoleniowo-

doradczych. Niniejsze dokumenty należy złożyć w oryginale w każdym z Biur Funduszu (Ostrów Wlkp., 

Poznań, Leszno) lub przesłać pocztą na adres określonego Biura. 

                                                 
1 zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do 
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) 
2 pomoc de minimis nie może zostać udzielona podmiotowi, który w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach 
kalendarzowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, 
przekracza równowartość w złotych kwoty 200.000 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – 
równowartość w złotych kwoty 100.000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu 
udzielenia pomocy. 
3 Działalność typu spin-off jest to nowe przedsiębiorstwo, które powstało w drodze usamodzielnienia się pracownika/pracowników 
przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. laboratorium badawczego, szkoły wyższej), wykorzystującego/ych w tym celu 
intelektualne zasoby organizacji macierzystej. Firmy spin-off posiadają charakter niezależnych od organizacji macierzystej. 
Działalność typu spin-out jest to nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez pracownika/ów przedsiębiorstwa macierzystego lub innej 
organizacji (np. laboratorium badawczego, szkoły wyższej), wykorzystując w tym celu intelektualne oraz materialne zasoby organizacji 
macierzystej. Firmy spin-out są kapitałowo lub operacyjnie powiązane z organizacją macierzystą. 

http://www.ocwp.org.pl/
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4. Formularz rekrutacyjny oceniany jest pod kątem spełnienia kryteriów dostępu i kryteriów preferencyjnych. 

Ocena formalna dokonywana jest w terminie 2-5 dni roboczych od dnia wpływu formularza. 

 

§ 3 

Wsparcie szkoleniowo-doradcze 

1. Partner Projektu analizuje potrzeby uczestnika projektu w zakresie szkoleń i doradztwa i kieruje go do 

realizacji bloku szkoleniowo-doradczego.  

2. Blok szkoleniowo-doradczy składa się z części : 

a) szkoleniowej realizowanej w formie stacjonarnej lub e-learningowi (za pośrednictwem platformy 

internetowej), 

b) doradczej realizowanej w formie osobistej (w biurze), e-learningowi (za pośrednictwem platformy 

internetowej), e-mailowej lub telefonicznej. 

3. Udziału w bloku szkoleniowo-doradczym oferowanym w ramach projektu jest bezpłatny. 

4. Podstawowy blok szkoleniowy przewidziany w projekcie to szkolenie: 

 ,,ABC firmy z pożyczką’’ (aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej, aspekty podatkowe 

prowadzenia działalności gospod., finansowanie działalności gospod., tworzenie wniosku o pożyczkę ) – 

16 godz. 

5. Każdy z uczestników projektu ma również możliwość skorzystania z max. 10 godz. doradztwa 

podstawowego związanego z tematyką szkoleń m.in. przygotowaniem wniosku o pożyczkę oraz z max. 3 

godz. doradztwa specjalistycznego po zarejestrowaniu działalności gospodarczej z zakresu zarządzania 

przedsiębiorstwem. Usługi te świadczyć będzie doradca przedsiębiorczości i doradca finansowy.  

6. Każdy Uczestnik/czka zobowiązany jest do udziału w szkoleniu w jednej z wybranych form (stacjonarna 

lub e-learningowa) oraz skorzystania z min.5 godz. doradztwa podstawowego oraz min. 1,5 godz. doradztwa 

specjalistycznego.  

7. W uzasadnionych przypadkach uczestnik projektu może odstąpić od wzięcia udziału w bloku szkoleniowo-

doradczym np.gdy wziął już udział w podobnym bloku szkoleń lub doradztwa w okresie ostatnich 3 lat przed 

przystąpieniem do projektu. W takiej sytuacji uczestnik projektu zobowiązany będzie do przedłożenia 

Partnerowi Projektu zaświadczenia/dyplomu/certyfikatu potwierdzającego udział w takim szkoleniu. 

8. Doradztwo świadczone w projekcie ma charakter indywidualny i udzielane będzie uczestnikowi projektu w 

terminach uzgodnionych pomiędzy uczestnikiem i doradcą. Każdy Doradca będzie  prowadził ewidencję 

czasu pracy dla każdego Uczestnika/czki. 

9. Przyjmuję się, iż z podstawowego bloku szkoleniowego oraz doradztwa podstawowego uczestnik może 

korzystać, gdy nie posiada jeszcze zarejestrowanej działalności gospodarczej. 

10. Udział w bloku szkoleniowo-doradczym uregulowany zostanie umową szkoleniowo-doradczą. 

11. Przez godzinę szkoleń rozumie się „godzinę lekcyjną” tj. 45 minut. 

12. Przez godzinę doradztwa rozumie się pełną godzinę zegarową. 

13. Udział w doradztwie specjalistycznym jest objęty pomocą de minimis. Uczestnik projektu będzie 

otrzymywał zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. 
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§ 4 

Monitoring 

1. W ramach usług szkoleniowych i doradczych prowadzony będzie bieżący monitoring rzeczywistego 

korzystania przez pożyczkobiorcę z tego rodzaju usług. W szczególności kontroli podlegać będzie obecność 

na szkoleniach oraz rzeczywisty czas doradztwa świadczonego na rzecz pożyczkobiorcy.  

2. Realizator szkoleń i doradztwa będzie gromadził ankiety oceniające wypełniane przez 

pożyczkobiorcę na temat przeprowadzonych szkoleń oraz efektywności wsparcia doradczego. 

 

§ 5 

Wsparcie finansowe - pożyczki 

1. W ramach projektu przyznawane będzie wsparcie finansowe w postaci pożyczek na uruchomienie 

działalności gospodarczej. 

2. Zasady udzielania pożyczek zostały szczegółowo opisane w Regulaminie udzielania pożyczek w ramach 

projektu „Moja firma z pożyczką”, stanowiącym odrębny dokument. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Kierownika Projektu. 

 

Załączniki: 

1. Formularz rekrutacyjny 

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

3. Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych 

4. Wzór umowy szkoleniowo-doradczej 


