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Projekt „Pomoc w założeniu własnego biznesu – dotacje dla Twojej firmy” 

dofinansowany w ramach Działania 7.3 RPO WP 2014-2020 

 
 
 
 
DOTYCZY OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANA ZOSTANIE DOTACJA NA ROZPOCZĘCIE 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU 
„Pomoc w założeniu własnego biznesu – dotacje dla Twojej firmy” 

 
Stawka jednostkowa (dotacja w wysokości 23.050,00 zł) jest rozliczana zgodnie z 
następującymi założeniami, które są uwzględniane w umowie o dofinansowanie 
zawartej z Uczestnikiem Projektu, któremu zostanie przyznana dotacja: 
 

Nazwa wskaźnika 
rozliczającego stawkę 
jednostkową 

Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą 

Definicja wskaźnika 
rozliczającego stawkę 
jednostkową 

Do osiągniecia wskaźnika można wliczyć osobę 
(uczestnika projektu EFS), która łącznie spełnia 
następujące warunki: 
- zarejestrowała działalność w CEiDG lub KRS,  
- podpisała umowę dofinansowania podjęcia 

działalności gospodarczej opisanej w biznesplanie, 
zawierającą zobowiązanie do prowadzenie 
działalności nieprzerwanie przez minimalny okres 
12 miesięcy oraz  

- otrzymała środki od beneficjenta na podjęcie 
działalności gospodarczej w wysokości wynikającej 
ze stawki jednostkowej 

Dokumenty niezbędne 
do rozliczenia stawki 

Etap udzielenia wsparcia 
– podjęcie działalności 
gospodarczej 

Potwierdzenie wpisu do 
CEiDG albo KRS o 
rozpoczęciu działalności 
gospodarczej wraz z datą 
jej rozpoczęcia 

Umowa dofinansowania 
podjęcia działalności 
gospodarczej 

Kopia potwierdzenia 
przelewu dofinansowania 
na rachunek wskazany w 
umowie dofinansowania 
podjęcia działalności 
gospodarczej 

Etap po zakończeniu 
minimalnego okresu 
utrzymania działalności 
gospodarczej 

Potwierdzenie 
nieprzerwanego 
prowadzenia działalności 
gospodarczej w 
wymaganym okresie (na 
podstawie informacji 
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zawartych w CEiDG albo 
KRS), które podlega 
archiwizacji przez 
beneficjenta 

Beneficjent/ Realizator 
Projektu w okresie 
trwania minimalnego 
okresu utrzymania 
miejsca pracy 

Etap trwania minimalnego 
okresu utrzymania 
działalności gospodarczej 
(co najmniej 12 m-cy1) 

Przeprowadza kontrolę 
prowadzonej działalności 
gospodarczej 

Otrzymuje od Uczestnika 
Projektu (Beneficjenta 
Pomocy) potwierdzenia 
opłacania przez Niego 
składek ZUS 

Warunki 
kwalifikowalności stawki 

 Utrzymanie działalności 
gospodarczej przez 
minimalny wymagany 
okres (12 m-cy).  
 
Potwierdzenie 
prowadzenia przez 
uczestnika projektu EFS 
dofinansowanej 
działalności gospodarczej  

 

                                                 
1
 Okres utrzymania działalności gospodarczej należy rozumieć zgodnie z pkt 2 Podrozdziału 4.5 Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, tj. 

działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co najmniej przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia 

działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS), przy czym do okresu prowadzenia 

działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia 

rehabilitacyjnego 


