Etapy działań związanych z przyznawaniem dotacji w ramach projektu
„Firma 50+ - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszaru województwa łódzkiego”

1. Wynik oceny biznesplanów – publikacja wstępnej listy rankingowej.
2. Procedura odwoławcza – uczestnik projektu, który nie zgadza się z decyzją podjętą przez
Komisję oceniającą biznesplany, może wnieść odwołanie w ciągu 5 dni roboczych od daty
publikacji wyników, tj. do dn. 22.03.2017 r.).
3. Komisyjna ocena złożonych odwołań.
4. Uczestnik projektu na swój koszt gromadzi dokumenty niezbędne do wniesienia
zabezpieczenia, np. zaświadczenia, odpis aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia
znoszącego małżeńską wspólność majątkową, notarialne poświadczenie podpisu.
5. Publikacja ostatecznej listy rankingowej wraz ze wskazaniem, którzy uczestnicy projektu są
zobowiązani do wprowadzenia wiążących zmian w biznesplanie. Na liście rankingowej będzie
też podana liczba miesięcy przyznanego wsparcia pomostowego.
6. Uczestnik, któremu przyznano wsparcie zobowiązany jest doręczyć w terminie do 5 dni
roboczych od dnia otrzymania informacji o możliwości przyznania wsparcia finansowego
(tj. publikacji ostatecznej listy rankingowej):


biznesplan uwzględniający zaproponowane przez oceniających zmiany oraz



oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń
o wcześniej udzielonej pomocy de minimis, o ile ta została udzielona.

7. Uczestnik otrzymujący wsparcie zobowiązany jest do złożenia na swój koszt zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy – mając na
uwadze Państwa wygodę proponujemy, aby dniem wniesienia zabezpieczenia był dzień
podpisania umowy (brak konieczności dwukrotnej wizyty w biurze projektu).
8. Po wcześniejszym umówieniu na konkretny dzień i godzinę (kwiecień 2017 r.), uczestnik
projektu podpisuje umowę o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej
oraz ewentualnie wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W dniu podpisania
umowy uczestnik dodatkowo podpisuje:
oświadczenie zobowiązujące uczestnika projektu do przeznaczenia całej kwoty

wydatków związanych z prowadzoną działalności gospodarczą otwartą w ramach
projektu „Firma 50+ - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszaru
województwa łódzkiego” (znajduje się na stronie www.dotacje.inse.pl),
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środków uzyskanych w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie
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oświadczenie o udzielonej do dnia podpisania umowy pomocy de minimis (znajduje
się na stronie www.dotacje.inse.pl).

9. Uczestnik projektu rejestruje działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego (w
Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, kwiecień 2017 r.). Okres pomiędzy rejestracją
działalności gospodarczej a jej rozpoczęciem/podjęciem nie może przekraczać 14 dni. Dniem
rozpoczęcia działalności gospodarczej będzie data rozpoczęcia działalności we wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej. Data ta nie musi być tożsama z dniem rejestracji.
10. Uczestnik projektu zobowiązuje się przedłożyć Instytutowi dokument ZUS ZUA/ZZA w
terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.
11. Uczestnik projektu zakłada konto bankowe firmy i do 3 dni roboczych od zarejestrowania
działalności przekazuje Instytutowi formularz numeru konta bankowego (znajduje się na
stronie www.dotacje.inse.pl). UWAGA! Formularz podpisywany jest osobiście przez
uczestnika w biurze projektu bądź podpis ten powinien być poświadczony notarialnie.
12. Otrzymanie wsparcia finansowego. Uczestnik projektu „Firma 50+…” otrzymuje środki na
uruchomienie działalności gospodarczej opisanej w zaakceptowanym przez beneficjenta
biznesplanie i ma obowiązek nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej przez
okres co najmniej 12 miesięcy i 1 dzień:
a. jednorazowa dotacja wypłacana jest jednorazowo, stosownie do zapisów umowy, w
terminie 14 dni od zaakceptowania przez realizatora projektu wniesionego
zabezpieczenia. Dotacja powinna zostać wykorzystana w terminie 3 miesięcy od dnia
rozpoczęcia działalności gospodarczej, zgodnie z zaakceptowanym przez realizatora
biznesplanem. W przypadku niewykorzystania całości dotacji, różnica podlega
zwrotowi na konto wskazane przez realizatora w terminie do 14 dni od końca okresu
wydatkowania dotacji;
b. transze finansowego wsparcia pomostowego wypłacane są co miesiąc, do 10-tego
dnia miesiąca, począwszy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, stosownie
do zapisów umowy, w terminie 14 dni od zaakceptowania przez realizatora projektu
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wniesionego zabezpieczenia.

