
 
 

ANEKS nr 2 
DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
 

 

„Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą” 
Nr projektu POWR.01.02.01-24-0337/15 

 
 

 
Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy 
Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  

 
 

Niniejszym wprowadza się zmiany do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój 

przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć 

własną działalność gospodarczą” w następująco brzmiącej treści. 
 
 
Zapis po zmianie § 9 ust. 2, ust. 4 
 

2. Wsparcie pomostowe udzielane jest w postaci: 
 podstawowego finansowego wsparcia pomostowego – przewidziane dla 64 Uczestników  

w wysokości do 2000,00 zł miesięcznie na Uczestnika Projektu, udzielane w okresie do  
6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wypłacane, co do zasady  
w miesięcznych ratach. 

 wsparcia pomostowego w postaci usług doradczych – przewidziane dla 64 Uczestników Projektu, 
udzielane w okresie do 31.05.2019 r., obejmujące praktyczne sprawy związane z aspektami 
prowadzenia działalności oraz doraźnej pomocy ad hoc w wymiarze 13 godzin na uczestnika. 

 
4. Każdy Uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe w postaci dotacji oraz rozpoczął 

działalność gospodarczą w ramach Projektu jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie 
podstawowego wsparcia pomostowego oraz otrzymywania tego wsparcia w okresie do 6 
miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmującego finansowe wsparcie 
pomostowe, w wysokości do 2000,00 zł miesięcznie oraz wsparcie doradcze (w maksymalnym 
wymiarze 13 godzin) realizowane do 31.05.2019 r. 

Dopuszczalne jest złożenie przez Uczestnika Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia 
pomostowego (zał. nr 12) równocześnie z Biznesplanem, niemniej jednak z uwagi na fakt, iż warunkiem 
otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego jest otrzymanie wsparcia finansowego w postaci 
dotacji, ocena złożonego Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zostanie 
odroczona do momentu otrzymania wsparcia finansowego w postaci dotacji, natomiast umowa będzie 
mogła zostać podpisana dopiero po rozpoczęciu działalności gospodarczej przez Uczestnika. 
 

 

Pozostałe zapisy Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 

pozostają bez zmian.  

 

Data wprowadzenia zmian 21.09.2018 r. 
 


