
Wykaz zmian w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
w projekcie „Mój szef to ja!” wprowadzonych 12.01.2018 i 16.01.2018, po akceptacji IP z 08.02.2018. 
Zmiany: 
- zwiększają pulę środków na dotacje 
- doprecyzowują zapisy Regulaminu do zapisów Umowy o powierzenie grantu na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
- określają warunki podpisania umowy grantowej w zakresie maksymalnego terminu rozpoczęcia działalności gospodarczej. 
Pozycja Przed zmianą Po zmianie 
§ 3 ust. 1 W ramach projektu pula środków na dotacje wynosi:  

13 072 500,00 zł. 
W ramach projektu pula środków na dotacje wynosi:  
13 387 500,00 zł.   

§ 7 ust. 3 Środki finansowe na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej będą udzielane na podstawie Umowy o 
udzielenie wsparcia finansowego zawartej pomiędzy 
Beneficjentem, a uczestnikiem projektu po 
rozpoczęciu przez uczestnika działalności 
gospodarczej1. Uczestnik projektu, który podpisze 
Umowę o udzielenie wsparcia finansowego na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej jednocześnie 
zobowiązany będzie do: 
1) korzystania ze środków finansowych na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej w sposób 
gwarantujący osiągnięcie założonych celów i 
zadań, 

2) poddania się kontroli i monitoringowi w zakresie 
prawidłowości korzystania ze środków 
finansowych na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej , 

3) prowadzenia działalności gospodarczej przez co 
najmniej 18 miesięcy od dnia zarejestrowania 
działalności gospodarczej, 

4) zwrotu udzielonych środków finansowych na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z 
odsetkami jak dla zaległości podatkowych w 
przypadku ich wykorzystania niezgodnie z 
zapisami Umowy, 

5) zatrudnienia pracownika zgodnie z treścią 
biznesplanu i wniosku2. 

Środki finansowe na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej będą udzielane na podstawie Umowy o 
udzielenie wsparcia finansowego zawartej pomiędzy 
Beneficjentem, a uczestnikiem projektu po 
rozpoczęciu przez uczestnika działalności 
gospodarczej3. Uczestnik projektu, który podpisze 
Umowę o udzielenie wsparcia finansowego na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej jednocześnie 
zobowiązany będzie do: 
1) korzystania ze środków finansowych na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej w sposób 
gwarantujący osiągnięcie założonych celów i 
zadań, 

2) poddania się kontroli i monitoringowi w zakresie 
prawidłowości korzystania ze środków 
finansowych na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej , 

3) prowadzenia działalności gospodarczej przez co 
najmniej 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia 
działalności gospodarczej, 

4) zwrotu udzielonych środków finansowych na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z 
odsetkami ustawowymi za opóźnienie w 
przypadku ich wykorzystania niezgodnie z 
zapisami Umowy, 

5) zatrudnienia pracownika zgodnie z treścią 
biznesplanu i wniosku4. 

§ 7 ust. 7 -  Umowa o udzielenie wsparcia finansowego może 
zostać podpisana wyłącznie w przypadku, jeśli 
okres liczony od dnia rozpoczęcia działalności 
gospodarczej przez Uczestnika/czkę projektu 
(któremu/ej został przyznany grant) do dnia 
31.07.2019 r. wynosi co najmniej 18 pełnych 
miesięcy. 

§ 8 ust. 5 Uczestnik/czka Projektu, który otrzymał/a środki 
finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych 
środków wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli 
prowadził/a działalność gospodarczą przez okres 
krótszy niż 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia 
działalności gospodarczej lub zostały naruszone inne 
warunki niniejszego regulaminu lub Umowy o 
udzielenie wsparcia finansowego dotyczące 
przyznania tych środków. 

Uczestnik/czka Projektu, który otrzymał/a środki 
finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych 
środków wraz z odsetkami ustawowymi za 
opóźnienie, jeżeli prowadził/a działalność 
gospodarczą przez okres krótszy niż 18 miesięcy od 
dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej lub zostały 
naruszone inne warunki niniejszego regulaminu lub 
Umowy o udzielenie wsparcia finansowego dotyczące 
przyznania tych środków. 

 

                                                             
1 Za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej uznaje się dzień wskazany jako dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej określony we wpisie do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)  
2 Dotyczy Uczestnika, który zadeklarował w biznesplanie i we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej utworzenie dodatkowego 
miejsca pracy. 
3 Za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej uznaje się dzień wskazany jako dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej określony we wpisie do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)  
4 Dotyczy Uczestnika, który zadeklarował w biznesplanie i we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej utworzenie dodatkowego 
miejsca pracy. 


