
 
 

DOKUMENT MA CHARAKTER TYLKO POMOCNICZNY 

Wykaz zmian w REGULAMINIE REKRUTACJI W PROJEKCIE 

 REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE OBOWIĄZUJĄCY OD 
16.10.2018 
BYŁO 

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE OBOWIĄZUJĄCY OD 06.05.2019 
JEST 

§ 1 
ust. 2  

Celem projektu jest zwiększenie liczby nowych i trwałych 
mikroprzedsiębiorstw w subregionie sądeckim do 06.05.2021r. 
poprzez wsparcie 675os.bezrobotnych i biernych zawodowo w 
wieku 30 lat i więcej zamieszkujących lub uczących się na 
ww.terenie zainteresowanych założeniem własnej działalności 
gospodarczej należących do co najmniej jednej z grup: 
- kobiety 
-osoby powyżej 50 roku życia 
- osoby długotrwale bezrobotne 
- osoby z niepełnosprawnościami 
- osoby o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem średnim lub 
niższym- do ISCED3 włącznie). 

Celem projektu jest zwiększenie liczby nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw w subregionie 
sądeckim do 14.05.2021r. poprzez wsparcie 675os.bezrobotnych i biernych zawodowo w 
wieku 30 lat i więcej zamieszkujących lub uczących się na ww.terenie zainteresowanych 
założeniem własnej działalności gospodarczej należących do co najmniej jednej z grup: 
- kobiety 
-osoby powyżej 50 roku życia 
- osoby długotrwale bezrobotne 
- osoby z niepełnosprawnościami 
- osoby o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem średnim lub niższym- do ISCED3 
włącznie). 

§ 1 
ust. 5 
ppkt 2) 

Części II obejmującej: 
a) Przyznanie wsparcia finansowego (dotacji) na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej w wysokości do 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 przyznaniu wsparcia finansowego 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Części II obejmującej: 
a) Przyznanie wsparcia finansowego (dotacji) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 
wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w art. 2 ust. 
1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z zastrzeżeniem zapisów 
§2 ust. 17) obowiązującego w dniu przyznania wsparcia rozumianym jako dzień podpisania 
umowy o przyznaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

§ 2 
ust. 
17) 

Dotacji – należy przez to rozumieć bezzwrotną pomoc finansową 
udzielaną uczestnikowi/czce projektu  w formie jednorazowego 
wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych 
wydatków związanych z rozpoczętą przez uczestnika/czkę 
projektu działalnością gospodarczą. Maksymalna wysokość 
dotacji wynosi 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę o 
którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji 

Dotacji – należy przez to rozumieć bezzwrotną pomoc finansową udzielaną 
uczestnikowi/czce projektu  w formie jednorazowego wsparcia kapitałowego ułatwiającego 
sfinansowanie pierwszych wydatków związanych z rozpoczętą przez uczestnika/czkę 
projektu działalnością gospodarczą. Suma kwoty netto przyznanej pomocy finansowej oraz 
podatku VAT należnego od wydatków finansowanych z przyznanej pomocy finansowej nie 
może być wyższa niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa 
w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 



zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującego w dniu 
przyznania wsparcia rozumianym jako dzień podpisania umowy o 
przyznaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej. Dotacja stanowi grant w rozumieniu art. 35 ust. 5 
Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2017 poz. 1460). Zgodnie z ww 
ustawą grantem są środki finansowe programu operacyjnego, 
które Beneficjent projektu grantowego powierzył grantobiorcy, 
na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu 
grantowego. 

obowiązującego w dniu przyznania wsparcia rozumianym jako dzień podpisania umowy o 
przyznaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dotacja stanowi 
grant w rozumieniu art. 35 ust. 5 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–
2020. (Dz.U. 2017 poz. 1460). Zgodnie z ww ustawą grantem są środki finansowe programu 
operacyjnego, które Beneficjent projektu grantowego powierzył grantobiorcy, na realizację 
zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego. 

§ 3 
ust. 18 

Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do przedłożenia, na 
etapie wnioskowania o przyznanie wsparcia finansowego na 
założenie działalności gospodarczej, oświadczenia o wyborze 
opodatkowania podatkiem VAT. Jednocześnie w przypadku 
odzyskaniapodatku VAT od zakupów sfinansowanych w ramach 
otrzymanego grantu, Uczestnik/czka projektu  będzie 
zobowiązany(-a) do zwrotuśrodków na zasadach określonych w 
dokumentacji projektu. 

(usunięto) 

§ 10 
ust. 2 

 Regulamin obowiązuje osoby, które złożyły formularze rekrutacyjne w ramach 6-tej  
lub późniejszych edycji rekrutacji lub osób, które podpiszą umowę  o powierzenie grantu na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej od dnia 01.06.2019r. 

 

Wykaz zmian w FORMULARZU REKRUTACYJNYM do projektu „Mój szef to ja! II” 

 FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu „Mój szef to ja! II” OBOWIĄZUJĄCY OD 16.10.2018 
BYŁO 

FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu „Mój szef to ja! II” 
OBOWIĄZUJĄCY OD 06.05.2019 
JEST 

Str 1 V3 V4 
Str 8 18. Oświadczam, że w przypadku zakwalifikowania do projektu „Mój szef to ja! II” 

zobowiązuję się do przedłożenia, na etapie wnioskowania o przyznanie wsparcia finansowego 
na założenie działalności gospodarczej, oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem 
VAT. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku  odzyskania  podatku  VAT  od  
zakupów  sfinansowanych  w  ramach  otrzymanego  grantu,  będę  zobowiązany(-a)  do  
zwrotu  środków na zasadach określonych w dokumentacji projektu. 

18. Oświadczam, że jestem świadomy/a, że dotacja (grant) 
jest wypłacany w kwocie netto. Jednocześnie oświadczam, że 
zapewnię środki finansowe na pokrycie kosztów podatku VAT 
od wydatków finansowanych z dotacji (grantu). 
 
 

 

 


