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Partner projektu:

-

Rynek pracy otwarty dla wszystkich

D 1.2

-2020

Aktualizacja 24.08.2021 r. 



-

Definicje

1. Beneficjent (Projektodawca,) podmiot 

o dofinansowanie w ramach 1.2 PO WER. W ramach projektu start 

, 

a Bobrem Zaborze.

2. Beneficjent pomocy 

Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

3. Biuro projektu

ul. Lipowej 1 w Zaborze (66-003), adres e-mail do kontaktu: 

startdlamlodych.lgd@gmail.com, tel. kontaktowy: 603 505 517, 68 320 13 55, biuro czynne 

od godzinach: pon. 8:00-20:00, wt.-pt. 8:00-16:00, tel. kontaktowy 

infolinii: 603 505 517.

4.

6 marca 2018 r. -

w

zez uczestnika projektu. Wsparcie 



-

z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przeds

5.

6.

a.

w

kwalifikacyjnych);

b.

r. Prawo pocztowe 

zgodnie z postanowieniami art. 42- tracyjnego),

a w

c. w drodze elektronicznej (w tym opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

-mail 

-mail).

7.

projektu

a.

w

b. o w rozumieniu ustawy 

z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe 



-

c.

d. w drodze elektronicznej: cznym podpisem 

-

w -mailu. 

startdlamlodych.lgd@gmail.com).

ustalan W przypadku Beneficjenta 

rekrutacyjnych z wykorzystaniem platform ePUAP.

8.

(CEiDG) 

(KRS).

9. pomocy de minimis 

podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacja, wsparcie pomostowe) 

10.

esplanu. posiada

kwalifikacje

11. Ekspert dotacyjny

formalnej. Ekspert dotacyjny 

samozatrudnienia. 

12. oznacza to 

(ul. -



-

13.

z

1679);

14. Partner projektu

.

15. Pomoc de minimis 

.

16. Projekt - realizowany przez 

r

-2020.

17. Strona internetowa 

www.miedzyodraabobrem.pl.

18. Uczestnik projektu/UP 

19. Standard oznacza to udzielania wsparcia bezzwrotnego

2014-2020.

20. Wsparcie finansowe na bezzwrotna pomoc finansowa 

udzielana uczestnikowi projektu w formule stawki jednostkowej na samozatrudnienie. Wsparcie 

na lata 2014-2020.

21. Wsparcie pomostowe fakultatywne 

przyznania 

-

wsparcie finansowe w postaci stawki jednostkowej na samo zatrudnienie.



-
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1. O wsparcie finansowe na jedynie 

80% godzin

zawodowym podczas rekrutacji.

2. Wytycznych 

w

w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 i wynosi 23 050,00 PLN.

3. Warunkiem  podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego

gospodarczej w terminie maksymalnie 7 dni kalendarzowych od daty uzyskania ostatecznej 

informacji o otrzymaniu wsparcia finansowego w ramach projektu. nie uzasadnionych 

projektu. 

wilnej, jawnej lub partnerskiej, przy czym 

samego projektu.

4.

uczestn zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 

6

w projekcie.

5.

w .

6.

a)

;



-

b)

o

c)

-

z

d) k 

wo-

e)

1;

f)

z

;

g)

o

h)

o 2020 r. poz. 121);

i) zatrudnione

partnera lub 

(i)

i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) lub 

                                                          
1 -



-

(ii)

w imieniu Beneficjenta, partnera lub wykonawcy.

j) s karane

z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny

i

k)

cywilnoprawnych;

l) art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

m)

n) danych osobowych w celu realizacji 

monitoringu i ewaluacji projektu;

o) ;

p) zarejestrowane

zamieszkania.

7. u

lubuskiego.

8.

formularza rekrutacyjnego, w tym 

biznesplanu, nie 

do planowanej na etapie rekrutacji, tj. opisanej w formularzu rekrutacyjnym

uczestnika Projektu.

9. Uczestnik projektu



-

prowadzonej , o czym uczestnik 

.

10. finansowych na udzielane jest na 

podstawie Umowy o udzielenie wsparcia finansowego nr 3 do 

niniejszego Regulaminu) zawieran uczestnikiem a beneficjentem, 

przez Beneficjenta. Uczes

a)

b)

;

c) prowad

gospodarczej;

d)

z

z zapisami Umowy.

11. Otrzymane wsparcie finansowe m inwestycji.

12.

.

odpowiednio uzasadnione prz

13.

R

z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

-

2020.

3

1. W technicznym u ekspert 

oceny formalnej biznesplanu. 



-

2. Biznesplan (stanowi 1 do niniejszego Regulaminu uczestnika 

Projektu do beneficjenta 

3. Biznesplan musi u i

gospodarczej. 

4. Uczestnik Projektu zarejestrowa dopiero 

szkoleniowej. 

w 2 ust. 6.

5. W przypadku,

utworzen i, w biznesplanie 

czej. 

6. nktu widzenia ocenianego 

biznes

7. Uczestnicy projektu o b

tj. www.miedzyodraabobrem.pl na co najmniej 7 dni roboczych 

. to: dla grup 1, 2, 3: lipiec 

2021; dla grup 4 i 5:

8.

Beneficjenta, iniejszego 

Regulaminu

Biurze Projektu: ul. Lipowej 1 w Zaborze (66-003), adres e-mail do 

kontaktu: startdlamlodych.lgd@gmail.com, tel. kontaktowy: 603 505 517, 68 320 13 55, biuro 

9.

ifikowanego certyfikatu. W przypadku 



-

10. Beneficjent e w formie skanu

elektronicznej.

-mailu.

11. Dokument pr

12. Jeden uczestnik projektu

b

jeden b

b

13. Biznesplany wraz z z

raz 

z

14. uczestnika projektu

Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  w b

15. wymagane  do biznesplanu wymienione 3 ust. 6 potwierdzone za 

stronie dokumentu wielostronicowego. 

16. u biznesplanu

17. go do biura projektu 

w

Ad
nazwisko

Kandydata/ki
Adres i telefon

-

-003



-

4

1. jednego Eksperta dotacyjnego na 

podstawie karty oceny formalnej 2 do niniejszego 

Regulaminu.

2. formalne, 

tj.

informacj

3. , 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, 

informacji . 

W

4. Uczestnik a nie 

biznesplanu

Eksperta dotacyjnego.

5.

podpisu, oczywiste .

6. biznesplan jest przekazywany do ponownej oceny formalnej.

7. W prz

w pkt 3 biznesplan zostaje odrzucony z przyczyn formalnych.

8.

9. Biznesplany e y ocenie merytorycznej.

5

1. eksperci winni ze Standardami oceny 

( do niniejszego Regulaminu)



-

w t

Dokument podpisany przez 

Beneficjenta. 

2.

Ekspertem 

Ekspert biznesplanu).

3. Standardach oceny 

oceny 

merytorycznej Biznesplanu wraz z uzasadnieniem ( do niniejszego Regulaminu).

4. O

a) max 35 pkt.; minimum punktowe 25 pkt. 

a) Opis produktu  0-9 pkt.

b) Klienci i charakterystyka rynku  0-9 pkt.

c) Dystrybucja i promocja  0-4 pkt.

d) -6 pkt.

e) Strategia konkurencji  0-7 pkt.

b) max 15 pkt. minimum punktowe 9 pkt.

a) -

8 pkt.

b) - 7 pkt.

c) max 40 pkt. minimum 

punktowe 30 pkt.

a) - finansowym 0 

22 pkt.

b) - finansowa 0 - 12 pkt.

c) Prognoza finansowa 0 - 6 pkt.

d) max 10 pkt. minimum punktowe 6 pkt.



-

a) 5 pkt.

b) 5 pkt.

5. 100 pkt. 

6. merytorycznych 

dokonanych przez W stosowanej 

7. Beneficje wynikach oceny jego 

biznesplanu wraz z liczb przyznanych -zdaniowe uzasadnienie 

swojej oceny.

8. 25 

pozytywna eksperta

b

biznesplanu. 

9. W przypadku dokonywania oceny przez trzeciego eksperta 

z oceny trzeciego eksperta.

10. Ekspert 

11.

o ponowne rozpatrzenie

12.

informacji w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej informacji o wynikach oceny 

merytorycznej biznesplanu. W celu przyspieszenia procedury, Beneficjent rekomenduje osobiste 

w/w terminie nie podlega 

rozpatrzeniu przez 



-

13.

P je 

przez UP i s .

14.

15. W terminie 5 wyznaczony ekspert y dokonuje

Eksperci Ekspert 

formalnej biznesplanu. Ekspert y

od

16. . W przypadku gdy 

Ekspert 

z pierwo

17.

18. W terminie 5 dni roboczych

y

Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych .

19. lub nie

zwolnieniem zabezpieczenia umowy o udzielenie wsparcia finansowego ustanowionego na poczet 

poprawnej realizacji umowy. 

20.

w podczas pierwotnego naboru do Projektu zostanie zaproszona (o ile 

harmonogram realizacji projektu na to pozwoli) 



-

osobie 

(o ile sytuacja finansowa  projektu 

na to pozwoli).

21.

70

w ust. 4.

22.

a.

gospodarczej uszeregowana w kolej ,

b.

z

c. ,

e negatywnie.
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1. jest Umowa 

o udzielenie wsparcia finansowego

a Umowy o udzielenie 

wsparcia finansowego stanowi 3 do niniejszego Regulaminu.

2.

o dostarczeniu

do podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego

uczestnika projektu, w wyznaczonym terminie

. 



-

W uzasadnionych przypadkach i na pisemny wniosek uczestnika projektu 

3.

6 marca 2018 r. - Prawo 

. 

4. Warunkiem podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego jest zarejestrowanie dz

gospodarczej na terenie woj. lubuskiego.

5. Umowy 

o udzielenie wsparcia finansowego

7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia otrzymania informacji 

o

6. Umowy o udzielenie 

wsparcia finansowego stawki jednostkowej (stawka 

jednostkowa na sa 23 050 PLN .

7. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

a) przedmiot umowy,

b)

c) oraz uznania stawki jednostkowej za 

,

d)

e)

f)

g)

h)

8.

6.

9. Wsparcie finansowe na 

w terminie do 5 dni kalendarzowych

projektowym) od Umowy 

o udzielenie wsparcia finansowego.



-

10. Warunkiem zabezpieczenia na wypadek 

Umowie 

o udzielenie wsparcia finansowego

Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Dopuszczalne 

formy zabezpieczenia to:

a) weksel ypadek 

b) weksel

c) e,

d) gwarancja bankowa,

e) zastaw na prawach lub rzeczach,

f) blokada rachunku,

g) akt notarialny

11. W uzasadnionych przypadkach np

proponowanej przez uczestnika projektu.

12. Preferowane przez Beneficjenta formy zabezpieczenia przez UP na wypadek 

niedotr

rachunku bankowym. 

13. Umowy o udzielenie wsparcia finansowego

wniesione 

podatkowych (maksymalnie za 24 

ych

14. lub

wekslowym jednego ,  

a) osoba fizyczna w wieku do 70 lat, 

b)



-

c) uzyskuj 500,00 ( w przypadku wskazania jednego 

, 3 000,00 brutto ( w przypadku wskazania

min. wynagrodzenie we kwocie 3

2 lata

w

15. Wymagane jest przedstawienie o

( 16 do niniejszego Regulaminu).

zainteresowane.

16. zmianie miejsca 

.

17. Beneficjent na pisemny wniosek Uczestnika projektu zwraca Uczestnikowi projektu lub komisyjnie 

z Umowy o udzielenie wsparcia finansowego

18.

o udzielenie wsparcia finansowego.

7

Wydatkowanie i rozliczenie stawki jednostkowej w ramach wsparcia finansowego na 

1. Uczestnik projektu



-

2.

ymania przez Uczestnika 

3.

tj. potwierdzenie wpisu do CEIDG albo KRS 

o

rczej, kopia potwierdzenia przelewu dofinansowania na rachunek 

uczestnika projektu, potwierdze

w wymaganym okresie (na podstawie informacji zawartych w CEiDG albo KRS).

4.

przyznanego w ramach projektu dofinansowania oraz ewentualnej kontroli na miejscu nie oznacza, 

5.

. Celem kontroli jest ustalenie, czy dofinansowana 



-

6. Podc

7. kontrolnych 

Ninie

. Kwestia wy

w.

8. Warunkiem rozliczenia l stawki 

przez okres 

9. Uczestnik p

10. Uczestnik projektu ko

11.

w terminie 30 dni kalendarzowych 

a)

w

b)

gospodarczej, 

c)

gospodarczej;



-

d)

zgody Beneficjenta,

e)

pisemnego upomni

f)

,

12. j

8

1.

gospoda

2. Wsparcie pomostowe udzielane jest w postaci finansowego wsparcia pomostowego  

1 ) Projektu, udzielane 

w

w

3. rzez

ko

a) ubezp

b) nych (telefon, internet, itp.);

c) wydatki na media (

d) koszty wynajmu



-

e)

nr 10

do niniejszego regulaminu zestawienie planowanych

4. cie finansowe 

gospodarczej w ramach projektu ubiega

o przyznanie wsparcia pom tj. 

do niniejszego Regulaminu oraz otrzymywania tego wsparcia w okresie do 

ej.

5.

pomocy potrzeb w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wydatki ponoszone na wsparcie 

realizacji Umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

6.

7.

w rozliczeniu.

9

1. Wniosek 

o przyznanie wsparcia pomostowego do niniejszego Regulaminu) wraz 

z

a)

i

otrzymanie 4 do niniejszego Regulaminu), o nieotrzymaniu pomocy de 

minimis 5 do niniejszego Regulaminu),



-

b) 6 do 

niniejszego Regulaminu), 

c)

10 do niniejszego Regulaminu),

d) z 

a o nie korzystani

11

do niniejszego Regulaminu),

e) 12 do niniejszego Regulaminu).

2. Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego 7 do niniejszego 

Regulaminu. 

3.

.

4. Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz 

z w z wymogami opisanymi o naborze, w terminie 

wyznaczonym przez Beneficjenta,

Biurze Projektu: przy ul. Lipowej 1 w Zaborze (66-003), adres e-mail do kontaktu: 

startdlamlodych.lgd@gmail.com, tel. kontaktowy: 603 505 517, 68 320 13 55, biuro czynne 

od

od godzinach: pon. 8:00-20:00, wt.-pt. 8:00-16:00, tel. kontaktowy infolinii: 

603 505 517.

Elektronicznie dokumenty

W przypadku Beneficj



-

5.

-mailu (adres e-mail: startdlamlodych.lgd@gmail.com).

6. Dokument

7. Jeden uczestnik projektu

jeden wniosek, ocenie 

i

8.

9.

10. potwierdzone

przez uczestnik

lub 

e dokumentu 

wielostronicowego

11.

12. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

do biura projektu 

wzoru:



-

0

Ocena formalna i merytoryczna 

wsparcia pomostowego

10

Ocena form

wsparcia pomostowego

1. Ocena formalna i merytoryczna przyznanie wsparcia pomostowego dokonywana jest 

przez .

2. Ocena formalna i merytoryczna wniosk weryfikacji formalnej

i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego (za 8 i 8a do niniejszego 

Regulaminu).

3. Procedura oceny formalnej i merytorycznej W jest 

analogiczna do procedury oceny formalnej i merytorycznej

w 4 i 5 niniejszego Regulaminu. 

4. W ramach oceny 

a)

b)

c) czy wydatki planowane do poniesienia ze wsparcia pomostowe

w ramach wsparcia finansowego.

5.

wsparcia. 

Ad

Kandydata/ki
Adres i telefon

firma-

-003



-

6.

wnioskowana 

h 

7.

8.

9. Po dokonaniu oceny formalnej merytorycznej, Beneficjent informuje w formie pisemnej zgodnie 

z

wniosku oraz przedstawia uzasadnienie pr

esie ochrony 

danych osobowych (tym RODO).

10. iony 

w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej informacji o wynikach oceny wniosku 

11. Procedura od

w 5 niniejszego Regulaminu

oceny dokonuje jedna osoba

12. W przypadku odrzucenia wniosku o wsparcie pomostowe na etapie oceny formalnej lub 

ws

zabezpieczenia umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego ustanowionego na poczet 

poprawnej realizacji umowy. 

1

Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego



-

1. Umowa o udzielenie finansowego wsparcia 

pomostowego ( . 9 do niniejszego Regulaminu) oraz wniesienie zabezpieczeni

wykonania umowy

wsparcia finansowego.

2.

sania Umowy 

o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego 

uczestnika projektu

na pisemny 

wniosek uczestnika projektu 

3. Umowa o udzielenie 

a) przedmiot wsparcia pomostowego,

b) okres udzielania wsparcia pomostowego,

c) finansowanie wsparcia pomostowego,

d)

e)

f)

4. wsparcia pomostowego.

5. jak w przypadku procedury przyznawania 

wsparcia finansowego na j 6 niniejszego 

Regulaminu.

6. Po podpisaniu umowy z uczestnikiem Projektu w terminach w nich ch, Beneficjent 

Co do zasady finansowe wsparcie pomostowe 

okres do 6

7. Wydatki w ramach przyznanego wsparcia pomostowego powinny

8. Wsparcie pomostowe jest kwalifikowalne na podstawie rozliczeni



-

w rozliczeniu.

9. Wniosek o zmiany w zestawieniu, musi zos 7 dni 

sytuacji uczestnika projektu lub gdy 

owana przez beneficjenta.

12

Zasady udzielania pomocy publicznej

1. Pomoc udzielana w ramach niniejszego projektu stanowi pomoc de minimis i jest ona udzielana na 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str.1) oraz Rozp Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

w

-2020.

2. de minimis

a) w przypadku wsparcia finansowego na

Umowy o udzielenie wsparcia finansowego

Projektu; 

b) w przypadku finansowego wsparcia pomostowego do 6 mies

o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego.

3. Wsparcie udzielane w ramach niniejszego projektu stanowi pomoc de minimis i nie wymaga 

y 

de minimis

z

w

4.

o



-

jest do wydania korekty awy z dnia 30 kwietnia 

2004 r. w sprawach

5. de minimis

Zasady dyskontowan R

6.

de minimis

13

1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu na o prawodawstwo 

Rzeczypospolitej Polskiej i Unii w uzasadnionych przypadkach opinii 

IP. 

2. IP jest uprawniona do weryfikacji sposobu udzielania wsparcia finansowego na 

zastosowanych procedur. W przypadku stwierdzenia naruszenia procedur, w tym nieuzasadnionego 

3.

W 

realizacji 

-2020 \ Kodeksu Cywilnego oraz 

przepisy .




