1) Po wyłonieniu i zaakceptowaniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ostatecznej listy
uczestników/czek projektu (30 osób), ze wszystkimi podpisane zostaną umowy o udzielenie
wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej. Następnie uczestnik/czka zobowiązany/a
będzie dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz
rozpocząć działalność gospodarczą. W ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy,
zarejestrowania i rozpoczęcia działalności oraz wniesienia zabezpieczenia umowy, Realizator
wypłaci środki w postaci jednorazowej dotacji na uruchomienie własnej firmy.
UWAGA: NIE MOŻNA ZAREJESTROWAĆ FIRMY W CEIDG PRZED PODPISANIEM
UMOWY Z REALIZATOREM (MIASTEM SIERADZ) O UDZIELENIE WSPARCIA!
2) Zabezpieczeniem umowy będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, który
uczestnik/czka będzie zobowiązany/a dostarczyć w terminie do 3 od dnia podpisania umowy.
NIE JEST WYMAGANE ZABEZPIECZENIE W POSTACI PORĘCZEŃ OSÓB TRZECICH.
3) Jeżeli uczestnik/czka pozostaje w związku małżeńskim i nie ma ustanowionej rozdzielności
majątkowej, przed podpisaniem umowy o udzielenie wsparcia, wymagane będzie dostarczenie
zgody na małżonka na zaciągnięcie zobowiązania wynikającego z tejże umowy.
4) Jednorazowa dotacja będzie musiała zostać wykorzystana w terminie do 3 miesięcy od dnia
rozpoczęcia działalności gospodarczej. Może być przeznaczona na wydatki inwestycyjne (np.
zakup maszyn, urządzeń, remont/adaptację lokalu na potrzeby działalności), zakup środków
obrotowych (do wysokości 40% wartości przyznanej dotacji) i inne wydatki bezpośrednio
związane z planowaną działalnością. Dofinansowanie nie może pokrywać bieżących wydatków
związanych z prowadzeniem działalności.
5) Finansowe wsparcie pomostowe (tzw. pomostówka) przeznaczone może być na pokrycie
niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej (np. składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, podatków, opłat
administracyjnych, usług księgowych, usług pocztowych, czynszu, kosztów eksploatacyjnych
pomieszczeń w których jest prowadzona działalność gospodarcza, działań informacyjno –
promocyjnych). Pomostówka powinna zostać wykorzystana na sfinansowanie kosztów, które
powstały między rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej a końcem ostatniego
miesiąca na jaki je przyznano i zostać wydatkowane do końca ostatniego miesiąca na jaki je
przyznano.
6) Wsparcie finansowe (zarówno w formie jednorazowej dotacji, jak i w formie wsparcia
pomostowego) nie może być wykorzystane na:
a) sfinansowanie wydatków, w stosunku do których wcześniej została udzielona pomoc publiczna lub które wcześniej były objęte wsparciem ze środków publicznych (zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków),
b) zapłatę grzywien, kar i innych podobnych opłat wynikających z naruszenia przez beneficjenta pomocy (uczestnika/czkę) przepisów obowiązującego prawa,
c) zapłatę odszkodowań i kar umownych wynikłych z naruszenia przez beneficjenta pomocy
umów zawartych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
d) zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności w sektorze transportu
towarów,
e) w przypadku podejmowania działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną - na
pokrycie obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe refundowanych
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

7) Uczestnik/czka nie może dokonywać czynności rozporządzających lub zobowiązujących (tzn.
m.in. zawierać umów kupna – sprzedaży) dotyczących wsparcia finansowego z:
a) małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej albo w linii bocznej do trzeciego
stopnia,
b) spółką prawa handlowego, w której uczestnik lub osoba wskazana w lit. a ma więcej niż 10%
udziałów lub akcji lub w której uczestnik lub osoba wskazana w lit. a zasiada w organach
zarządzających lub kontrolnych,
c) osobą prawną, w której uczestnik lub osoba wskazana w lit. a zasiada w organach
zarządzających lub kontrolnych,
d) osobą fizyczną, z którą uczestnika lub osobę wskazaną w lit. a łączy umowa spółki
cywilnej,
e) osobą, z którą uczestnik pozostaje w stałym pożyciu.

