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Aneks nr 1/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r.  
do 

RREEGGUULLAAMMIINNUU  UUCCZZEESSTTNNIICCTTWWAA  

ww  PPRROOJJEEKKCCIIEE  

  „„DDźźwwiiggnniiaa  pprrzzeeddssiięębbiioorrcczzoośśccii””  
 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 

 

 

§ 1 
 

W regulaminie uczestnictwa w projekcie „Dźwignia przedsiębiorczości” wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) Zapis zawarty w § 7 ust. 18 lit. b. Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Dźwignia 
przedsiębiorczości” ulega zmianie i otrzymuje nową treść, która brzmi:  

„b. koszty prac remontowych i budowlanych mających na celu dostosowanie 
budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowanej działalności 
gospodarczej. Zaleca się, aby koszty prac remontowych i budowlanych 
obejmowały maksymalnie 50% dotacji, a ewentualne przekroczenie tego 
pułapu było uzasadnione specyfiką planowanej działalności. Podstawą 
uznania wydatków, dotyczących nabycia robót i materiałów budowlanych jest 
przedstawienie prawa do lokalu w formie własności lub wynajmu przez okres 
co najmniej roku od momentu założenia działalności gospodarczej. Koszt 
zostanie uznany za kwalifikowany, gdy zostanie przedstawiona odpowiednia 
dokumentacja potwierdzająca prawa do lokalu w momencie podpisywania 
umowy na otrzymanie wsparcia finansowego oraz kosztorys inwestorski w 
momencie rozliczania wydatków,”. 

2) Zapis zawarty w § 8 ust. 4. lit. b. Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Dźwignia 
przedsiębiorczości” ulega zmianie i otrzymuje nową treść, która brzmi: 

„b. oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de mini mis w bieżącym 
roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz  
z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli dotyczy),”. 

3) Zapis paragrafu 8 ust. 4 lit. c. zostaje skreślony. 

4) Zapis paragrafu 8 ust. 4 lit. d. zostaje skreślony. 

5) Zapis zawarty w § 8 ust. 6. Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Dźwignia 
przedsiębiorczości” ulega zmianie i otrzymuje nową treść, która brzmi: 

„6. Oceny merytorycznej wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia 
pomostowego dokonuje Komisja Oceny Wniosków, w oparciu o Regulamin 
Komisji Oceny Wniosków oraz Kartę oceny merytorycznej, zawierającą 
kryteria oceny wniosków w przypadku, gdy złożony przez uczestnika projektu 
wniosek na otrzymanie wsparcia finansowego uzyskał minimalna wymaganą 
liczbę punktów określonych w § 7 ust. 8.” 
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6) Zapisy zawarte w § 10 Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Dźwignia 
przedsiębiorczości” ulegają zmianie i otrzymują nową treść, która brzmi: 

„§ 10 Procedura odwoławcza od decyzji Komisji Oceny Wniosków 

1. Procedurze odwoławczej podlegają jedynie wnioski o przyznanie 

wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 

2. Od oceny wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia 

pomostowego odwołanie nie przysługuje. 

3. Uczestnik projektu, którego biznesplan został odrzucony na etapie oceny 

formalnej lub w wyniku stwierdzenia błędów formalnych w trakcie prac 

Komisji Oceny Wniosków jest o tym każdorazowo powiadamiany i ma 

możliwość uzupełnienia braków formalnych zgodnie z procedurami 

zawartymi w § 6 i § 7 ust. 2.  Regulaminu prac Komisji Oceny Wniosków 

na otrzymanie wsparcia finansowego oraz podstawowego / 

przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Dźwignia 

przedsiębiorczości”.  

4. Uczestnik projektu, którego biznes plan został odrzucony na etapie oceny 

merytorycznej ma możliwość złożenia do Projektodawcy wniosku  

o ponowne rozpatrzenie biznes planu, wraz z przedstawieniem 

dodatkowych wyjaśnień/informacji dotyczących zakresu przedsięwzięcia. 

5. Wniosek o ponowną ocenę merytoryczną biznes planu powinien zostać 

złożony przez Uczestnika projektu w formie pisemnej w terminie 7 dni 

kalendarzowych od ogłoszenia wstępnej listy rankingowej na stronie 

internetowej projektu. 

6. Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznes planu musi zostać opatrzony 

podpisem Uczestnika projektu. 

7. Projektodawca zwołuje posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, która 

dokonuje powtórnej oceny biznes planu w terminie 5 dni roboczych od 

zakończenia naboru wniosków  o ponowne rozpatrzenie biznesplanu. 

8. Ocena powtórnie złożonego biznes planu nie może być dokonywana 

przez te same osoby, które uczestniczyły w ocenie pierwotnej wersji 

dokumentu. 

9. Projektodawca każdorazowo informuje pisemnie uczestnika projektu  

o wynikach powtórnej oceny biznes planu. Powtórna ocena biznes planu 

jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.  

10. Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do 

otrzymania dotacji nastąpi po rozpatrzeniu wszystkich wniosków  

o ponowne rozpatrzenie biznes planu, jednak nie później niż w terminie 

30 dni od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej. 
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§ 2 
 

Aneks nr 1/2011 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Dźwignia przedsiębiorczości”  
wchodzi w życie z dniem jego podpisania.  

  
 

 
Koszalin, 1 kwietnia 2011r., Sławomir Michalik 

                                            Prezes Zarządu 
                                                              Zrzeszenia Kupców i Przedsiębiorców 


