
 

 

 

 

 

 

„Czas na Biznes. Dotacje na rozwój firmy dla osób powyżej 29 roku życia w powiatach: 

lubaczowskim, przeworskim i przemyskim ziemskim” 

 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

WYTYCZNE DO PODPISANIA UMÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW 

FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
 

Projekt „Czas na biznes. Dotacje na rozwój firmy dla osób powyżej 29 roku życia w powiatach: lubaczowskim, 

przeworskim i przemyskim ziemskim”  
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

realizowany przez BD Center sp. z o.o  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 

OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY 
DZIAŁANIE 7.3 – WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

Arkusz informacyjny dla Uczestników Projektu 

 
Termin podpisania umów o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości: 27–29 czerwiec 2018 r. 

 
 

W wyznaczonym terminie należy podpisać po 2-egzemplarze poniższych umów: 

 

a. Umowę o udzielenie wsparcia finansowego,  

b. Umowę o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego,  

c. Umowę o świadczenie usług doradczych po przyznaniu wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.  
 

Umowy należy podpisać we wskazanym miejscu i zaparafować każdą stronę umowy oraz załącznika, podbić 

pieczątką firmową. 

 

Wraz z podpisaniem umów na rozwój przedsiębiorczości należy złożyć: 

 

a. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji (jeśli dotyczy)1, 

b. Kopia dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej wraz z numerem REGON i  NIP 

(wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), 

 

Zarejestrować firmę w CEIDG można wcześniej (po ogłoszeniu Głównej listy Biznes Planów rekomendowanych 

do dofinansowania- dotyczy 52 osób, które znajdą się na tej liście) z podaniem daty rozpoczęcia wykonywania 

działalności gospodarczej na dzień podpisania umów o udzielenie wsparcia finansowego/pomostowego.  

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx - tutaj można wyszukać zgłoszenie 

i wydrukować. Dokument drukujemy w dniu podpisywania umowy , dokument powinien zawierać już nr NIP, nr 

REGON oraz AKTYWNY Status indywidualnej działalności gospodarczej. 

 

c. Kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA lub ZUS ZFA/ZPA), 

 

Zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS ZUA można złożyć po rejestracji w CEIDG i wygenerowaniu nr REGON  z 

określeniem daty powstania obowiązku ubezpieczeń tj.  data rozpoczęcia wykonywania działalności 

gospodarczej na dzień podpisania umów o udzielenie wsparcia finansowego/pomostowego 
 

d. Kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie jako płatnika podatku VAT (jeśli dotyczy), 

 

Zgłoszenie Rejestracyjne w Zakresie Podatku od Towarów i Usług VAT-R również można złożyć wcześniej (po 

rejestracji w CEIDG) należy tylko podać datę (m-c/rok) od której podatnik będzie składał deklarację czyli datę 

rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej na dzień podpisania umów o udzielenie wsparcia 

finansowego/pomostowego. 

 

                                                           
1 W przypadku, gdy harmonogram zawarty w Biznes Planie wymagał aktualizacji. 

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
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e. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, ( dokument do pobrania) 

f. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis na dzień podpisania umowy w  bieżącym roku 

kalendarzowym oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, 

g. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,  

 

h. Zaświadczenia/kopii innego dokumentu potwierdzającego otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego 

Po otrzymaniu nr REGON możliwe jest otwarcie FIRMOWEGO rachunku bankowego 

Na potwierdzeniu otwarcia rachunku bankowego  muszą być dane: posiadacza rachunku (nazwa firmy, adres), nr 

rachunku i nazwa banku. 

i. Zabezpieczenie zwrotu przyznanych środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej: 

- weksel 

- deklarację wekslową do weksla własnego in blanco z poręczeniem 

- kwestionariusz poręczyciela 

 

 

Uczestnik projektu ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy na otrzymanie 

wsparcia finansowego w postaci gwarancji bankowej lub weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz 

poręczeniem osoby fizycznej. 

 

Poręczycielami mogą być: 

 osoby fizyczne w wieku do 65 roku życia,  

 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,  

 niebędące współmałżonkiem Uczestnika projektu2,  

 osiągające dochody finansowe w wysokości nie niższej niż 2 500,00 zł brutto/miesięcznie. 

 osoby fizyczne, które w chwili udzielenia poręczenia nie posiadają żadnych długów objętych tytułami 

egzekucyjnymi oraz nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub 

egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do których nie toczą się żadne postępowania sądowe lub 

administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych.     

 

Możliwe jest ustanowienie zabezpieczenia umowy przez dwóch Poręczycieli, z których każdy oddzielnie osiąga 

dochody nie niższe niż 2000,00 PLN brutto/miesięcznie. 

 

Poręczycielami nie mogą być: 

 osoby, które są już poręczycielami w ramach innych umów o przyznanie wsparcia finansowego (w 

szczególności w ramach projektów realizowanych w ramach działania 7.3 RPO WP na lata 2014-2020) bądź 

w ramach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek udzielanych 

przez Powiatowe Urzędy Pracy 

 

 

W celu ustanowienia zabezpieczenia wymagane będzie przedstawienie: 

 

 przez Poręczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę (umowa zawarta na czas nieokreślony lub 

czas określony na co najmniej okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy na otrzymanie wsparcia 

finansowego) aktualnego (ważnego 1 miesiąc od daty wystawienia) zaświadczenia (oryginał) o 

wynagrodzeniu potwierdzającego miesięczną wysokość uzyskiwanych dochodów przez okres ostatnich 

pełnych 3 miesięcy (umowa o prace powinna obejmować co najmniej okres ostatnich 15 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy na otrzymanie wsparcia finansowego), 

 

 przez Poręczyciela będącego emerytem kopii dokumentów poświadczających wysokość emerytury z trzech 

ostatnich miesięcy, 

– zaświadczenie z ZUS lub odcinki z emerytury, gdzie widnieje kwota brutto (nie wystarczy przelew 

bankowy).  

                                                           
2 Wyjątek stanowi sytuacja, w której małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową. W przypadku rozdzielności majątkowej 

wymagane jest przedłożenie kserokopii aktu notarialnego potwierdzającego ten fakt. 
 

http://www.szkolenia.bdcenter.pl/file/415/Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014).xlsx
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 przez Poręczyciela prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą (działalność prowadzona przez 

okres co najmniej 12 miesięcy):  

 wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

 zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, 

zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

(wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed dniem przedłożenia). 

 zaświadczenia z US o niezaleganiu w opłatach podatku (wystawione nie wcześniej niż 

jeden miesiąc przed dniem przedłożenia). 

 kserokopii deklaracji PIT za ostatnie dwa lata, a w przypadku osób prowadzących pełną 

księgowość także kopi sprawozdań finansowych za ostatnie dwa lata obrachunkowe 

zgodnie z ustawą o rachunkowości, 

 Beneficjent zastrzega możliwość określenia również innych dokumentów wymaganych przy ustanowieniu 

zabezpieczenia. 

 

 

W przypadku separacji, rozwodu Uczestnika/poręczycieli czy też zgonu współmałżonka Uczestnika/poręczyciela 

należy przedstawić odpowiedni dokument potwierdzający zaistniały fakt.   

 

W przypadku, gdy Uczestnik projektu czy Poręczyciel pozostają w związkach małżeńskich, do zawarcia umowy o 

udzielenie wsparcia finansowego potrzebna jest zgoda poszczególnych małżonków dokonana w formie pisemnej w 

siedzibie Beneficjenta i poręczenie, w obecności jego przedstawiciela. Jeżeli Uczestnik projektu / Poręczyciel, nie 

pozostaje w związku małżeńskim składa oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim. 

 

Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 16 obejmuje również zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o 

przyznanie wsparcia pomostowego. Wartość przyjętego zabezpieczenia będzie obejmowała należności Uczestnika 

projektu wynikające z umowy o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego łącznie. 

 
Dokumenty można podpisać wyłącznie osobiście w Biurze Projektu BD Center Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 80, 35-

307 Rzeszów w obecności pracownika Biura Projektu.  

 

Wszystkie dokumenty winny zostać podpisane w jednym czasie w obecności Poręczyciela Beneficjenta Projektu. 

 

 

 

 

WAŻNE. Na etapie podpisywania umów o udzielenie wsparcia finansowego/pomostowego  

potrzebna będzie pieczątka firmowa z dokładną nazwą firmy, adresem, nr NIP i Regon (uwzględniając wielkość liter i 

wszystkie znaki interpunkcyjne jak w CEIDG) . W związku z tym proszę o wyrobienie jej i przyniesienie ze sobą w 

dniu podpisywania umów.  

 

Nazwa działalności gospodarczej musi być taka sama na wszystkich dokumentach, które Państwo będziecie składać 

jako Uczestnicy Projektu (biznesplan, harmonogram rzeczowo-finansowy, formularz informacji przedstawianych przy 

ubieganiu się o pomoc de minimis, oraz wszystkie dokumenty związane z rejestracją firmę – CEIDG, ZUS ZUA, 

VAT-R, firmowy rachunek bankowy). W momencie rejestracji działalności w CEIDG należy podać tą samą nazwę 

działalności gospodarczej, która widnieje w dokumentach projektowych (uwzględniając wielkość liter i wszystkie 

znaki interpunkcyjne).  

 

W sytuacji, gdy w biznes planie stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, Beneficjent Pomocy zadeklarował 

powstanie miejsc pracy, celem udokumentowania wywiązania się z powyższego zobowiązania, Beneficjent Pomocy 

zobowiązany będzie dostarczyć do Beneficjenta potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie tej umowy oraz 

dokumenty potwierdzające zgłoszenia pracownika do ZUS. Po upływie zadeklarowanego okresu zatrudnienia 

pracownika, Beneficjent Pomocy zobowiązany będzie do dostarczenia Beneficjentowi kopii deklaracji ZUS DRA 

wraz z załącznikami potwierdzającymi zatrudnienie pracownika przez zadeklarowany okres. 

 


