REGULAMIN UDZIELENIA PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
„Firma 50+ - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszaru województwa
łódzkiego”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Działanie VIII.3. Wsparcie przedsiębiorczości,
Poddziałanie VIII.3.1. Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych

1.

Niniejszy regulamin określa zasady udzielania przedłużonego wsparcia pomostowego w
ramach projektu Firma 50+ - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszaru
województwa łódzkiego (nr RPLD.08.03.01-10-0166/15), realizowanego przez Instytut Nauk
Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.- Sp. k. (ul. Piotrkowska 55 lok. 111, 90-413 Łódź).
2. O przedłużenie udzielania wsparcia pomostowego może ubiegać się każdy uczestnik
projektu, który otrzymuje podstawowe finansowe wsparcie pomostowe.
3. Dopuszczalny okres udzielania przedłużonego wsparcia pomostowego wynosi dla jednej
osoby 2 miesiące.
4. Kwota przedłużonego wsparcia pomostowego wynosi maksymalnie 3 500,00 zł i jest
wypłacana w dwóch miesięcznych transzach, po maksymalnie 1 750,00 zł każda. Przelew
pierwszej transzy przedłużonego wsparcia pomostowego nastąpi w odstępie miesiąca od
wypłaty ostatniej (dziewiątej) transzy podstawowego wsparcia pomostowego.
5. Podstawą udzielenia przedłużenia wsparcia pomostowego jest złożenie we wskazanym
terminie prawidłowo wypełnionego wniosku formalnego (Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu).
6. Podpisany wniosek należy złożyć osobiście w biurze projektu (ul. Piotrkowska 55 lok. 111,
90-413 Łódź) w terminie od 14.12.2017 do 20.12.2017 r. w godzinach pracy biura
(poniedziałki, środy, piątki godz. 10-15). Wnioski składane po wyznaczonym terminie bądź
poza godzinami pracy biura projektu nie będą rozpatrywane.
7. Ocena formalna i merytoryczna wniosku dokonywana jest przez wyznaczonego do tego celu
pracownika Realizatora projektu/Kierownika projektu w terminie do dnia 22.12.2017 r.
8. Przedłużone wsparcie pomostowego przeznaczone jest dla 11 osób, w tym 6 kobiet i 5
mężczyzn, uwzględnionych w dwóch odrębnych listach rankingowych.
9. Rankingi osób, którym przyznano przedłużenie wsparcia pomostowego ustalone będą na
podstawie kryterium poprawności formalnej złożonego wniosku oraz punktacji uzyskanej
podczas oceny formalno-merytorycznej biznesplanów, złożonych w trakcie ubiegania się o
wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości. Ostateczna lista rankingowa zostanie
opublikowana na stronie internetowej projektu do dnia 22.12.2017 r.
10. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanej przez kilku Uczestników, o miejscu w
rankingu zadecyduje kolejność złożenia Wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia
pomostowego.
11. W przypadku braku wystarczającej liczby kandydatów w jednej z grup (kobiety/mężczyźni),
Realizator projektu zastrzega sobie możliwość przekazania wolnych środków na rzecz
rozszerzenia rankingu drugiej grupy Uczestników (kobiety/mężczyźni).
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12. W przypadku niezgłoszenia się wystarczającej liczby kandydatów zarówno w grupie kobiet (6
osób,) jak i mężczyzn (5 osób), termin składania wniosków może zostać przedłużony.
Informacja o jego wydłużeniu zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.
13. Dla osób niezakwalifikowanych do przedłużenia udzielenia wsparcia pomostowego,
Realizator projektu nie przewiduje prawa odwołania od decyzji.
14. Uczestnik, któremu przyznano przedłużone wsparcie pomostowe zobowiązany jest do
zawarcia z Realizatorem projektu umowy o udzielenie przedłużonego wsparcia finansowego
oraz wniesienie zabezpieczenia należytego jej wykonania.
15. Z przyznanych środków przedłużonego wsparcia finansowego mogą być finansowane
wyłącznie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Zestawienie
planowanych wydatków należy zamieścić we Wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia
pomostowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Przedłużone
wsparcie finansowe mogą otrzymać jedynie osoby, w zestawieniu których nie znajdują się
wydatki niekwalifikowalne (tj. niezwiązane z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,
m.in. wydatki inwestycyjne, środki transportu, składniki majątku trwałego, koszty prac
remontowych i budowlanych, zakup środków obrotowych).
16. Załączniki:
1) Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego
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