
 
 

Nowy Sącz, 03.02.2021 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO 
FINANSOWEGO w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na 
zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 „Mój szef to ja! II” 
RPMP.08.03.01-12-0143/17 

 
W ramach niniejszego naboru wnioski mogą składać Uczestnicy/-czki projektu „Mój szef to 
ja! II”, którzy/re: 

-uzyskali/ły grant na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz którym nie wysłano 
pisemnego wezwania do złożenia sprawozdania, o którym mowa § 6ust. 3 „Umowy o 
powierzenie grantu na rozpoczęcie działalności gospodarczej (…)”zawartej z Grantobiorcą w 
projekcie „Mój szef to ja! II” 
- w dniu udzielenia wsparcia pomostowego finansowego nie znajdują się w trudnej sytuacji 
w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/20141 lub w dniu 31.12.2019 nie 
znajdowali się w trudnej sytuacji, ale po tym dniu znaleźli się w trudnej sytuacji z powodu 
wystąpienia pandemii COVID-19 
- prowadzą działalność gospodarczą założoną w projekcie „Mój szef to ja! II” w okresie od 6 
do 18 miesiąca licząc od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności 
- u których w wyniku wystąpienia pandemii COVID-19 nastąpił spadek obrotów 
gospodarczych w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy z dnia 29 września 1994r.o rachunkowości 
(szczegóły w Regulaminie). 
 
Uczestnicy Projektu którzy ubiegali się o dofinansowanie prowadzenia działalności 
gospodarczej przewidziane w ustawie COVID-19 i je otrzymali mogą ubiegać się o wsparcie 
pomostowe finansowe dopiero po zakończeniu pobierania otrzymanego finansowego 
wsparcia, gdyż ono również stanowi pomoc państwa w prowadzeniu działalności 
gospodarczej (nie dotyczy zwolnienia ze składek ZUS). 
 
Pula środków finansowych przeznaczonych na wsparcie pomostowe finansowe w niniejszym 
naborze wynosi: 8723,80 PLN, w tym 8 300,00 PLN (NIP), 423,80 PLN (CZAS). Beneficjent- w 
przypadku wygenerowania oszczędności- zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli 
środków przeznaczonych na wsparcie pomostowe finansowe. 

 

Wsparcie przyznawane jest przedsiębiorcom w kwotach netto (bez podatku VAT). Wsparcie 
pomostowe finansowe udzielane jest na okres maksymalnie 3 kolejnych miesięcy w kwocie 
nieprzekraczającej 1.000,00 zł netto miesięcznie na podstawie złożonego i pozytywnie 
ocenionego wniosku.  



Wsparcie musi być wydatkowane w okresie, który zostanie wskazany w umowie o wsparcie 
pomostowe finansowe, jednak nie dłużej niż do dnia w którym upływa 18 miesiąc 
prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie może być udzielone wyłącznie do dnia 
30.04.2021 r.  

W przypadku przyznania wsparcia i podpisania umowy Grantobiorca zobowiązuje się do 
comiesięcznego przekazywania na wskazany adres e-mailowy wskazany w umowie 
rozliczenia potwierdzającego wydatkowanie transzy wsparcia pomostowego w postaci 
potwierdzeń zapłaty wraz ze skanami dokumentów księgowych, których dotyczył 
przedmiotowy wydatek. 

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego należy przesłać na adres 
biuro@czas.sacz.pl (sugerujemy wypełniony wniosek wraz ze skanami dokumentów 
finansowych spakować np. ZIP i zahasłować, natomiast na numer 515 336 973 należy 
przesłać sms ze swoim adresem mailowym (z którego został wysłany wniosek) i hasło do 
rozpakowania pliku)  

w terminie: 

od 8 lutego 2021 od godz. 10:00  

do 12 lutego 2021 do godz. 14.00 

lub do wyczerpania puli środków 

Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość 
wcześniejszego zakończenia naboru po przekroczeniu przez złożone wnioski dostępnej puli 
środków przy jednoczesnym powiadomieniu zamieszczonym na stronie internetowej 
projektu www.mojszeftoja.pl.  
Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość 
wydłużenia tego terminu w drodze ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej 
projektu www.mojszeftoja.pl.  

Wymogi dotyczące wniosków i sposób ich przygotowania określone zostały w 
„REGULAMINIE PRZYZNAWANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO realizowanego 
w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie 
dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 „MÓJ SZEF TO JA! II” RPMP.08.03.01-12-0143/17”. Przed wysłaniem wniosku należy 
dokładnie zapoznać się z ww. Regulaminem i załącznikami do ww. Regulaminu. 

http://www.mojszeftoja.pl/
http://www.mojszeftoja.pl/

