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Aneks nr 1  

do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości 

w projekcie „(Nie)pełnosprawni w swojej firmie” 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 

Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia 

 

 

 

§ 1 

1) § 1 ust. 24 otrzymuje brzmienie:  

24. Finansowe wsparcie pomostowe – wsparcie finansowe wypłacane miesięcznie w maksymalnej 

kwocie 1 285,16 zł, mające na celu ułatwienie początkującemu podmiotowi prowadzącemu 

działalność gospodarczą pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie 

prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in. składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne, podatków oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością 

przedsiębiorstwa, niezależne od poziomu przychodów. Podstawowe wsparcie pomostowe 

udzielane jest na okres 6 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia działalności. W uzasadnionych 

przypadkach wsparcie pomostowe może być przedłużone o kolejne 6 miesięcy. 

 

2) § 3 ust. 13 otrzymuje brzmienie:  

13. Wszyscy Uczestnicy, którzy w ramach Projektu otrzymali wsparcie finansowe w postaci dotacji i 

założyli działalność gospodarczą, mogą ubiegać się o finansowe wsparcie pomostowe do 

wysokości 1 285,16 zł/m-c, wypłacane przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności 

gospodarczej na podstawie Umowy o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego (Załącznik 

nr 2 do Regulaminu).  
 

3) § 3 ust. 14 otrzymuje brzmienie:  

14. W uzasadnionych przypadkach, Uczestnicy korzystający z finansowego wsparcia pomostowego 

przez okres pierwszych 6 miesięcy, mogą ubiegać się o przedłużenie wsparcia pomostowego na 

kolejne 6 miesięcy. Wsparcie to przysługuje 32 Uczestnikom Projektu, z którymi podpisywany jest 

aneks do Umowy o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 3 do 

Regulaminu).  
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4) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

1. Uczestnik Projektu, któremu ostatecznie przyznano wsparcie finansowe na rozwój 

przedsiębiorczości, powinien rozpocząć działalność gospodarczą, na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1829, z późn. 

zm.) dopiero po zakończeniu realizacji wsparcia szkoleniowo-doradczego, najpóźniej w terminie 

wskazanym przez Beneficjenta w piśmie informującym o przyznaniu dofinansowania na rozwój 

przedsiębiorczości.  

 

5) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

1. Każdy Uczestnik Projektu, który otrzymał wsparcie finansowe w formie dotacji oraz rozpoczął 

działalność gospodarczą w ramach Projektu, może ubiegać się o podstawowe wsparcie 

pomostowe na okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, wypłacane w 

kwocie do wysokości maksymalnie 1 285,16 zł miesięcznie.  

 

6) W § 11 dodaje się ust. 121, który otrzymuje brzmienie: 

121. W ramach oceny merytorycznej brane są pod uwagę następujące kwestie: 

a) uzasadnienie dla otrzymania wsparcia pomostowego; 

b) czy wydatki planowane do poniesienia ze wsparcia pomostowego nie są tożsame z wydatkami 

w ramach wsparcia finansowego;  

c) ocena racjonalności i niezbędności wydatków planowanych do poniesienia ze wsparcia 

pomostowego (tj. związek wydatków planowanych do poniesienia ze wsparcia pomostowego 

w stosunku do prowadzonej działalności gospodarczej). 

 
7) W § 12 ulega wykreśleniu ust. 7 ppkt c) o brzmieniu: 

c) sprawozdanie finansowe (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem): 

o dla podmiotów prowadzących księgi handlowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za 

ostatnie 3 miesiące działalności lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony 

bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 miesiące,  

o dla podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów – zestawienie 

przychodów i kosztów za ostatnie 3 miesiące prowadzonej działalności,  

o dla podmiotów opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – 

oświadczenie o wysokości osiągniętych przychodów w okresie prowadzenia działalności 

gospodarczej (w przypadku działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób 

fizycznych, jawnej osób fizycznych lub partnerskiej osób fizycznych o sumie przychodów 

tej spółki),  

o dla podmiotów opodatkowanych w formie karty podatkowej - zaświadczenie z Urzędu 

Skarbowego o wysokości płaconego co miesiąc podatku netto w okresie prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

 
8) W § 12 dodaje się ust. 131, który otrzymuje brzmienie: 

131. Ocena merytoryczna przeprowadzana jest na tych samych zasadach, jak w przypadku 
podstawowego wsparcia pomostowego. 
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9) W § 12 ulegają wykreśleniu ust. 15, 16 oraz 17 o brzmieniu: 

15. Każdemu wnioskowi przyznaje się odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z kryteriami 

merytorycznymi. Ocena poszczególnych kryteriów będzie dokonywana w skali od 1 do 4 w zgodzie 

z następującymi wskazówkami: 1 = bardzo słabo zgodny, 2 = słabo zgodny, 3 = zasadniczo zgodny, 

4 = zdecydowanie spójny. Następnie przyznane punkty odnośnie każdego z kryteriów mnożone są 

przez wskaźnik wagowy 5. Pierwszeństwo będą miały wnioski, które w wyniku oceny uzyskają 

najwyższą ogólną liczbę punktów. W stosowanej punktacji dopuszcza się wyłącznie liczby 

całkowite.  

16. Wniosek w trakcie oceny merytorycznej:  

a) może uzyskać maksymalnie 80 punktów, 
b) uzyska rekomendację do dofinansowania po uzyskaniu nie mniej niż 60% punktów ogółem (tj. 

48 pkt.). 
17. Podczas oceny merytorycznej brane są pod uwagę następujące kryteria: 

a) sytuacja finansowa Uczestnika Projektu: 1 – 4 pkt (Uczestnik Projektu nie osiąga jeszcze 

przychodów – 4 pkt, przychody nie pokrywają kosztów – 3 pkt, przychody są równe kosztom – 

2 pkt, przychody przewyższają koszty – 1 pkt), 

b) przyczyny problemów z płynnością finansową: 1 – 4 pkt (niezależne od Uczestnika Projektu np. 

sezonowość branży (3-4 pkt), zależne od Uczestnika Projektu (1-2 pkt), 

c) wpływ podstawowego wsparcia pomostowego na odzyskanie płynności finansowej: 1 – 4 pkt 

(znaczący wpływ – 4 pkt, pozytywny wpływ  – 3 pkt, niewielki wpływ  – 2 pkt, nie wpłynie  – 1 

pkt), 

d) ocena racjonalności i niezbędności wydatków planowanych do poniesienia ze wsparcia 

pomostowego (związek z prowadzoną działalnością gospodarczą): 1 – 4 pkt (wszystkie wydatki 

racjonalne i niezbędne – 4 pkt, wydatki zasadniczo racjonalne i niezbędne – 3 pkt, wydatki 

częściowo racjonalne i niezbędne – 2 pkt, większość/całość wydatków zbędnych i 

nieracjonalnych – 1 pkt). 

 
10) W § 12 ulega wykreśleniu ust. 28 o brzmieniu: 

28. Przedłużone wsparcie pomostowe będzie udzielane według kolejności na liście rankingowej. 

W przypadku, gdy nie wszyscy Uczestnicy Projektu wnioskują o maksymalną wartość wsparcia 

pomostowego, wsparcie przyznawane jest kolejnym Uczestnikom Projektu, do wyczerpania puli 

środków.  

 

11) Zmianie ulega treść załącznika nr 12 do regulaminu, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku 

nr 1 do niniejszego Aneksu. 

§ 2 

 

1) W § 9 ust. 8 dodaje się ppkt h) oraz i), które otrzymują brzmienie: 

h) przewłaszczenie na zabezpieczenie, 

i) ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oraz na wybranych prawach (własnościowe 

spółdzielcze prawo do lokalu, wierzytelność zabezpieczona hipotecznie).  
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2) § 9 ust. 9 otrzymuje brzmienie:  

9. W uzasadnionych przypadkach (np. ze względu na specyfikę prowadzonej działalności, charakter 

ponoszonych wydatków, sytuację finansową Uczestnika Projektu) Beneficjent może nie wyrazić 

zgody na złożenie zabezpieczenia w formie proponowanej przez Uczestnika Projektu lub żądać 

wniesienia dodatkowego zabezpieczenia. Uzgodnienie zabezpieczenia jest warunkiem koniecznym 

do podpisania umowy. 

 
3) W § 9 ust. 11 ppkt a) otrzymuje brzmienie: 

a) są osobami fizycznymi w wieku do 67 lat,  

 

4) W § 9 ust. 12 ppkt a) otrzymuje brzmienie: 

a) są osobami fizycznymi w wieku do 67 lat,  

 

5) W § 9 dodaje się ust. 121, który otrzymuje brzmienie: 

121. Beneficjent dopuszcza możliwość poręczenia przez jednego poręczyciela, o ile wysokość jego 

dochodów – w ocenie Beneficjenta – stanowi dostateczne zabezpieczenie spłaty zobowiązań.  

 

§ 3 

 

Następujące dokumenty są załącznikami do niniejszego Aneksu: 

Załącznik 1:  Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. 

 

§ 4 

 

1. Aneks obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez IP. 

2. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.  

 
 


