
Projekt „Akademia przedsiębiorczości 2” 

współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach 

Działania 05.07 Nowe mikroprzedsiębiorstwa. 

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014 – 2020



Ścieżka udziału w projekcie

REKRUTACJA - Wybór uczestników projektu:

I rekrutacja – sierpień 2020 r.

II rekrutacja – max. 28 osób (8-19 luty 2021 r.)

SKŁADANIE BIZNESPLANÓW -
Wybór osób, które otrzymają 
wsparcie finansowe

WSPARCIE – wsparcie szkoleniowe i finansowe 

(23 050 zł dotacji oraz wsparcie pomostowe max. 
2600 zł/m-c przez max. 12 m-cy

KONTROLNA - Monitoring i 
kontrola prowadzonej działalności 
gospodarczej  przez 12 m-cy



Uczestnik projektu:

• osoba fizyczna, która z własnej inicjatywy zamierza rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodarczej

• ma co najmniej 30 lat (od dnia 30. urodzin)

• jest osobą bezrobotną (zarejestrowaną w ewidencji osób bezrobotnych 

prowadzonych przez urząd pracy bądź niezarejestrowaną w urzędzie 

pracy) 

• posiada miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego) na obszarze jednej z następujących gmin powiatu 

słupskiego: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice (gmina 

miejsko – wiejska), Potęgowo, Słupsk (gmina wiejska), Smołdzino lub 

gminy Cewice znajdującej się na terenie powiatu lęborskiego;

• nie był karany za przestępstwo skarbowe oraz korzysta z pełni praw 

publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych



• nie zawiesił lub nie miał zawieszonej działalności gospodarczej na

podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy

poprzedzających dzień zgłoszenia i przystąpienia do projektu

• nie posiada aktywnego wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji o

Działalności Gospodarczej, nie był zarejestrowany jako przedsiębiorca

w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadził działalności

gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12

miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia i przystąpienia do projektu

• nie korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym

zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków

oferowanych w ramach RPO WP 2014-2020, POWER, PROW 2014-

2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz

prowadzeniem działalności gospodarczej;

Uczestnik projektu cd.



Uczestnik projektu c.d.
• nie zamierza założyć rolniczej działalności gospodarczej i

równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników

zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu

społecznym rolników;

• nie zamierza założyć działalności komorniczej zgodnie z ustawa z

dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

• nie posiada zajęcia komorniczego z tytułu obowiązku

alimentacyjnego

• nie jest karany karą zakazu dostępu do środków, o których mowa

w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.);

• nie otrzymał bezzwrotnego wsparcia finansowego na otwarcie

działalności gospodarczej ze środków unijnych z perspektywy

unijnej 2014-2020



Uczestnik projektu c.d.

• nie pozostaje w stosunku do Prywatnego Centrum Edukacyjnego

„Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska w

związku mogącym naruszyć zasady bezstronności w procesie

rekrutacji i oceny wniosków, w szczególności osoby, które nie są

lub nie były zatrudnione u Beneficjenta (tj. Prywatne Centrum

Edukacyjne „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa

Marmołowska) w ciągu ostatnich 2 lat oraz osoby, które nie łączy

lub nie łączył z Alicją Marmołowską lub Ewą Marmołowską,

podmiotami realizującymi, wykonawcami lub pracownikiem

Beneficjenta uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny

wniosków o udzielnie wsparcia finansowego na rozpoczęcie

działalności gospodarczej:

➢ związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa

(w linii prostej lub bocznej do II stopnia)

i/lub

➢ związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;



Uczestnik projektu c.d.
• złoży oświadczenie o zapoznaniu się z Regulamin rekrutacji

uczestników projektu w związku z przyznawaniem środków

finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pn.

„Akademia przedsiębiorczości 2” oraz Regulaminem przyznawania

wsparcia w postaci szkoleń oraz środków finansowych na rozwój

przedsiębiorczości w ramach projektu „Akademia przedsiębiorczości

2” i akceptacji warunków w nich zawartych;

• nie jest i nie był wcześniej uczestnikiem projektu „Akademia

przedsiębiorczości 2”;

• nie jest uczestnikiem innego projektu oraz nie złożył dokumentów

rekrutacyjnych do innego projektu, którego celem jest uzyskanie

środków publicznych i/lub unijnych na rozpoczęcie działalności

gospodarczej, oraz zobowiąże się, że do czasu uzyskania informacji o

niezakwalifikowaniu do projektu albo zakwalifikowaniu do projektu oraz

zakończenia udziału w projekcie nie złoży dokumentów rekrutacyjnych

do innego projektu, którego celem jest uzyskanie środków publicznych

i/lub unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej;



Działalności gospodarcze wykluczone ze 
wsparcia:

a) w sektorach rybołówstwa i akwakultury, 

b) w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych 

c) w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych; 

d) na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw 
członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych 
produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi 
wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej; 

e) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych 
w stosunku do towarów sprowadzonych z zagranicy; 

f) na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego 
przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową 
w zakresie drogowego transportu towarowego; 



Pomoc de minimis – co to jest?

Pomoc  udzielona ze środków publicznych 
wspierająca osoby prowadzące działalność 

gospodarczą, która jest limitowana.

Wraz z pomocą udzieloną w ramach projektu łączna
pomoc uzyskana przez danego przedsiębiorcę nie
może spowodować przekroczenia maksymalnej kwoty
pomocy wynoszącej 200 000 euro w okresie trzech lat
podatkowych, a w przypadku przedsiębiorstw
prowadzących działalność zarobkową w zakresie
drogowego transportu towarów nie może przekroczyć
100 000 euro w okresie trzech lat podatkowych



Termin II rekrutacji: 8 – 19 lutego 2021 r.

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami będą 
przyjmowane w godzinach 8:30 do 15:30:

1) biurze projektu przy ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 
Bytów

2) punkcie obsługi uczestników przy ul. Szczecińskiej 57, 
76-200 Słupsk

Zgłoszenia można przesyłać pocztą tradycyjną, za pośrednictwem 
kuriera lub złożyć osobiście. Dokumenty rekrutacyjne przesłane faksem 

bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane. 

Nie będą rozpatrywane formularze zgłoszeniowe, które wpłyną przed lub 
po wyznaczonym terminie naboru.

Za datę wpływu uważa się datę i godzinę złożenia/wpływu formularza 
zgłoszeniowego do biura/punktu obsługi uczestników projektu.

Odpowiedzialność za dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych w terminie 
i w sposób określony powyżej spoczywa na osobie zainteresowanej 

udziałem w projekcie „Akademia przedsiębiorczości 2”.



Imię, nazwisko, 

adres do korespondencji kandydata 

Adresat:  
Biuro/punkt obsługi uczestników projektu „Akademia przedsiębiorczości 2”

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s. c.

Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska

ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów / ul. Szczecińska 57, 76-200 Słupsk

Z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu: „Akademia przedsiębiorczości 2”

Formularz zgłoszeniowy oraz załączniki należy 

spiąć i dostarczyć do biura/punktu obsługi 

uczestników projektu W KOPERCIE opisanej w 

następujący sposób:



Dokumenty składane na etapie rekrutacji 

a) Formularz zgłoszeniowy do projektu – załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji

b) Aktualne zaświadczenie o przebywaniu w rejestrze osób bezrobotnych wydane
przez urząd pracy właściwy dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego -
oryginał (dotyczy osób, które są osobą bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji
osób bezrobotnych);

c) Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność - kserokopia
poświadczona przez kandydata do projektu za zgodność z oryginałem (dotyczy
osób z niepełnosprawnościami);

d) Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów
udziału w projekcie;

e) Zaświadczenie z konta osoby ubezpieczonej wydane przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych (kandydat do projektu do formularza zgłoszeniowego składa
wskazane zaświadczenie wydane przez ZUS, które można uzyskać składając do
ZUS druku US-7, którego druk stanowi załącznik nr 14 Regulaminu rekrutacji i jest
częściowo wypełniony).



Procedura rekrutacji 

– 3 etapy

ETAP I - ocena formalna 

(weryfikacja spełniania kryteriów udziału w projekcie oraz 

poprawności złożenia dokumentów rekrutacyjnych)

ETAP II - Ocena predyspozycji do prowadzenia

działalności gospodarczej.

Ocena przez doradcę zawodowego pod kątem predyspozycji

do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności

gospodarczej, posiadanych umiejętności, przedsiębiorczości,

samodzielności, motywacji, umiejętności planowania i
myślenia analitycznego - max. 50 pkt



ETAP III Ocena preferencji
(dot. os., które z II etapu otrzymały min. 30pkt/50pkt możliwych)

1) Dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy- max. 5 pkt:

a) Osoby z niepełnosprawnościami - 1 pkt;

b) Kobiety - 1 pkt;

c) Osoby z niskim wykształceniem – 1 pkt;

c) Osoby w wieku 50 lat i więcej – 1 pkt;

d) Osoby długotrwale bezrobotne – 1 pkt ;

2) za zobowiązanie do zatrudnienia pracownika na podstawie umowy 

o pracę w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia 

działalności gospodarczej – po 2 pkt za każdego zadeklarowanego 

do zatrudnienia pracownika na umowę o pracę



Wybór grupy docelowej

Do projektu w wyniku 2. rekrutacji zostanie 

zakwalifikowanych max. 28 osób, które będą 

miały największą liczbę punktów, z 

zastrzeżeniem, że liczba osób nienależących 

do żadnej grupy osób znajdujących się w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, 

zakwalifikowanych do udziału w projekcie 

łącznie w ramach obu rekrutacji może 

stanowić maksymalnie 20% ogółu osób 

zakwalifikowanych do projektu.



Składanie wniosków o jednorazową dotację
O wsparcie finansowe mogą się ubiegać osoby, które
zakwalifikowały się do udziału w projekcie i złożą w terminie
wskazanym przez Beneficjenta:

➢ wniosek o przyznanie dotacji (Załącznik nr 1)

➢ biznesplan działalności przedsiębiorstwa (Załącznik nr 2),

➢ dokumenty związane z udzielaną pomocą de minimis
(Załączniki od 3 do 5) 

Wzory załączników, o których mowa powyżej są dostępne do pobrania na stronie 
internetowej Beneficjenta (Załączniki do Regulaminu przyznawania środków 
finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Akademia 
przedsiębiorczości 2”).



Składanie wniosków o wsparcie pomostowe

Uczestnicy projektu wraz z wnioskiem o dotację mogą złożyć

wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

(Załącznik nr 15).

We wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego uczestnik

projektu będzie wskazywał wysokość wsparcia pomostowego o

jaką wnioskuje oraz uzasadniał jego wysokość oraz długość

okresu, na jaki wsparcie miałoby zostać przyznane.

************************************************************************************

Z 28 osób uprawnionych do złożenia biznesplanu 
w ramach II edycji projektu wsparcie finansowe 

zostanie przyznane max. 19 osobom.



Formy wsparcia w projekcie: 
Wsparcie szkoleniowe przygotowujące do 

prowadzenia działalności gospodarczej:

• szkolenia przygotowujące do prowadzenia firmy-

m.in. zasady otwierania działalności gospodarczej, 

wybór formy opodatkowania, prowadzenie 

księgowości małych podmiotów gospodarczych, 

obowiązki wobec ZUS i US, prawo pracy w 

kontekście zatrudniania pracowników, marketing 

firmy, promocja firmy, kontakty z klientami; 

10 dni x 8h/dzień ( grupa licząca min. 1 a max. 19 

uczestników)



Formy wsparcia w projekcie c.d.
Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej: 

• jednorazowa dotacja na otwarcie działalności 
gospodarczej w kwocie 23 050,00 zł

• wsparcie pomostowe wypłacane przez okres 
od 6 do 12 miesięcy prowadzenia działalności 
w kwocie max. 2600,00 zł/m-c (łącznie do       
31 200 zł)



Przeznaczenie wsparcia:

Dotacja: 
na pokrycie wydatków inwestycyjnych niezbędnych do 

uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym 

m.in. zakup sprzętu, wyposażenia, środków transportu, 

składników majątku trwałego, kosztów prac remontowych i 
budowlanych oraz wydatków na środki obrotowe

Wsparcie pomostowe:
na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym 

okresie prowadzenia działalności gospodarczej (ponoszone przez 

pierwsze 12 miesięcy), w tym:  koszty ZUS, podatki, opłaty 

administracyjne związane z prowadzoną działalnością. 

Wydatki bieżące będą rozliczane w kwotach netto (bez VAT) bez 

względu na status podatnika VAT.



Główne warunki otrzymania dotacji po 
pozytywnej ocenie biznes planu:

• Założenie działalności gospodarczej;

• Wyrażenie zgody przez małżonka uczestnika projektu 
(jeżeli dotyczy) na zaciągniecie zobowiązań finansowych 
wynikających z otrzymania dotacji;

• Złożenie poręczenia – poręczycielem może być osoba, 
której dochody miesięczne brutto średnio z ostatnich 6 
miesięcy wynoszą co najmniej 2900 zł brutto, i którego 
współmałżonek (jeżeli dotyczy) wyrazi zgodę za złożenie 
poręczenia;



Rozliczenie dotacji:
➢ Potwierdzenie wpisu do CEiDG albo KRS o rozpoczęciu

działalności gospodarczej wraz z datą jej rozpoczęcia

➢ Potwierdzenie nieprzerwanego rzeczywistego prowadzenia
działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy
(wydruk z CEiDG albo KRS)

➢ Potwierdzenie przez uczestnika opłacenia składek ZUS za
wymagany okres 12 miesięcy (po upływie 12 miesięcy
przedstawienie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
ZUS w związku z prowadzoną działalnością)

➢ Potwierdzenie utworzenia miejsca pracy w ramach udzielonych z
EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (kserokopia
umowy o pracę pracownika zatrudnionego przez uczestnika
projektu)

W sytuacji gdy na podstawie kontroli stwierdzony zostanie brak
rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej,
dofinansowanie podlega zwrotowi.



KONTROLA DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ

Kontrole będą odbywać się w miejscu prowadzenia
działalności gospodarczej albo w oparciu o dokumenty
dotyczące prowadzonej działalności (w zależności od
charakteru prowadzonej działalności).

Sprawdzeniu może podlegać np. czy jest prowadzona
księgowość przedsięwzięcia (np. czy jest księga przychodów
i rozchodów), czy są odprowadzane składki do ZUS, czy są
dokonywane rozliczenia z US, czy są zawierane umowy z
klientami, czy wyciągi bankowe potwierdzają dokonywanie
sprzedaży w ramach prowadzonej działalności, czy jest
prowadzona strona internetowa działalności gospodarczej,
itp.



Przypadki zwrotu otrzymanych środków:

• prowadzenie działalności gospodarczej przez okres

krótszy niż 12 miesięcy,

• zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej w

okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności

gospodarczej,

• złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia,

zaświadczenia lub innych informacji wymaganych w

umowie,

• w sytuacji gdy na podstawie kontroli stwierdzony zostanie

brak rzeczywistego prowadzenia działalności

gospodarczej,



Przypadki zwrotu otrzymanych 

środków cd:
• nastąpi śmierć uczestnika projektu w okresie 12 miesięcy

licząc od dnia rozpoczęcia jej prowadzenia, a nie zostanie

ustanowiony zarządca sukcesyjny,

• w okresie 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia

prowadzenia działalności gospodarczej nie zatrudni w

zadeklarowanej liczby osób

• naruszy inne istotne warunki umowy lub Regulaminu

przyznawania środków finansowych na rozwój

przedsiębiorczości w ramach projektu „Akademia

przedsiębiorczości 2”;



Planowany harmonogram II edycji:

LUTY 2021 r.
Rekrutacja uczestników do projektu i przeprowadzenie procedury 
wyboru uczestników projektu

LUTY 2021 r.

Spotkania uczestników projektu z doradcą zawodowym mające na 
celu ocenę predyspozycji kandydata do projektu w kontekście 
samodzielnego podjęcia i prowadzenia planowanej działalności 
gospodarczej

MARZEC 2021 r.

Składanie wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji 
inwestycyjnej wraz z załącznikami i wniosków o wsparcie 
pomostowe oraz ocena w/w dokumentów sporządzonych przez 
uczestników projektu

MARZEC/KWIECIEŃ 2021 r.
Szkolenia przygotowujące do prowadzenia działalności 
gospodarczej

KWIECIEŃ 2021 r.

Podpisywania umów o udzieleniu wsparcia finansowego na rozwój 
przedsiębiorczości (dotacja i wsparcie pomostowe) oraz wypłata 
dotacji oraz 1. transzy wsparcia finansowego

KWIECIEŃ 2021 r. –
KWIECIEŃ 2022 r.

Wypłata wsparcia pomostowego w comiesięcznych transzach, 
kontrole prowadzonych działalności gospodarczych,



Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c.
Biuro projektu „Akademia przedsiębiorczości 2”

Formy kontaktu z pracownikami Beneficjenta:

Osobisty w biurze projektu: Osobisty w punkcie obsługi uczestników

ul. Zaułek Drozdowy 2 
77-100 Bytów

ul. Szczecińska 57
76-200 Słupsk

Telefoniczny:

Tel. 796 000 054, 796 000 043

Za pośrednictwem poczty elektronicznej:

dotacje@marmolowski.pl



Projekt „Akademia przedsiębiorczości 2” współfinansowany jest z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Działania 05.07. Nowe mikroprzedsiębiorstwa 

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 

na lata 2014 – 2020

Dziękuję za uwagę


