
 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Aneks do Regulamin wsparcia finansowego 
w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 
Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY 

Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 
Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 

Nazwa Projektu 
„OBUDŹ W SOBIE PRZEDSIĘBIORCĘ – program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, 

bez zatrudnienia w Wielkopolsce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 

OBOWIĄZUJE W CZASIE EPIDEMII COVID 19 – DO ODWOŁANIA 
 

 
W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, Beneficjent projektu „OBUDŹ W SOBIE PRZEDSIĘBIORCĘ – program wspierania 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, bez zatrudnienia w Wielkopolsce” współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego”, w związku z wprowadzeniem ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej w 
Polsce, rozumiejąc szczególnie trudną sytuację ekonomiczną nowych przedsiębiorców, działając zgodnie ze stanowiskiem Ministra 
Funduszy i Polityki Regionalnej z 16 marca br. w zakresie działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii 
koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z EFS, za zgodą Instytucji Zarządzającej Działania 6.3 Samozatrudnien ie 
i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 – 2020, wprowadza następujące zmiany w Regulaminie wsparcia finansowego na czas epidemii.  
 
Zmiany w Aneksie do Regulaminu wsparcia finansowego są spójne z zasadami, z których korzystać mogą wszyscy przedsiębiorcy 
w czasie epidemii COVID 19, zgodnie z tzw. „Tarczą Kryzysową” i obowiązują do czasu odwołania ich przez Rząd Rzeczpospolitej 
Polskiej oraz Instytucję Zarządzającą: 
 
1. Uczestnicy projektu, którym przyznano dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, mają możliwość czasowego 

zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej.  
2. Okres zawieszenia działalności w związku ze skutkami koronawirusa nie będzie traktowany jako naruszenie wymogu trwałości, 

o którym mowa w § 6 Regulaminu wsparcia finansowego. 
3. Okres zawieszenia działalności nie będzie jednocześnie wliczany do wymaganego okresu utrzymania działalności gospodarczej, 

a zatem po ponownym podjęciu działalności musi być ona prowadzona proporcjonalnie dłużej o okres jej zawieszenia.  
4. W sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej przez Uczestnika, nie jest możliwe przekazywanie wsparcia pomostowego 

finansowego.  
5. Jednocześnie, gdy uczestnik nie zdecyduje się na zawieszenie działalności i jednocześnie chce skorzystać z okresowego 

zwolnienia z opłacania składek ZUS, wynikających z rozwiązań proponowanych przez rząd w ramach pakietu tzw. „Tarczy 
Antykryzysowej”, uczestnik taki może otrzymywać wsparcie pomostowe finansowe w wysokości i okresie wynikającym z zawartej 
z nim umowy.  

6. Uczestnik korzystający z „Tarczy Antykryzysowej” zobowiązany jest przedstawić Beneficjentowi potwierdzenie złożenia wniosku 
o zwolnienie z opłacania składek ZUS,  zgodnie z warunkami określonymi w pakiecie rozwiązań przyjętym przez rząd, który ma 
przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa oraz informację o rozstrzygnięciu wniosku otrzymaną na PUE 
ZUS lub za pośrednictwem poczty w ciągu 5 dni od otrzymania z ZUS lecz nie później niż przed rozliczeniem ostatniej transzy 
wsparcia pomostowego finansowego. 

7. Jeśli uczestnik nie jest w stanie wydatkować w każdym miesiącu 70% otrzymanego wsparcia pomostowego, może przesunąć 
przyznane wsparcie na kolejne miesiące, do łącznej kwoty otrzymanego wsparcia pomostowego, zgodnie z § 6 ust. 7 
dotyczącym wprowadzania zmian do umowy. Kumulacja transz wsparcia pomostowego będzie wypłacana dopiero po rozliczeniu 
wymaganych 70% wcześniej otrzymanych środków, mając na uwadze konieczność zachowania limitu środków zaplanowanych 
na jednego uczestnika w budżecie projektu. 

8. Z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce, realizacja działań projektowych będzie mieć formę zdalną. Komunikacja pomiędzy 
Beneficjentem, a Uczestnikiem Projektu dot. m.in.: rozliczenia wsparcia pomostowego, bezzwrotnej dotacji, obowiązkowej 
kontroli, specjalistycznych usług w ramach wsparcia pomostowego i wprowadzania zmian do biznesplanu odbędzie się poprzez:  

a. udostępnianie dokumentów: na stronie internetowej projektu i skrzynki mailowe Uczestników wskazane do kontaktu, 
b. przekazywanie dokumentów: poprzez wysyłanie skanów podpisanych dokumentów, oświadczeń itp. 
c. realizacja zadań: kontrole zgodnie z procedurą „zasady kontroli zdalnej” przekazanej uczestnikom. 

Beneficjent zastrzega, że wszystkie dokumenty, które są wysyłane w formie elektronicznej, po ustaniu stanu epidemicznego 
należy uzupełnić w wersji papierowej. 

9. Zmiany wymagają aneksu do Umowy o udzielenie wsparcia finansowego.  
10. Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 
 
 
 
 
 
………………………………………………….     ………………………………………………………….. 
 
Data i miejsce          Podpis Beneficjenta  



 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
   Załącznik nr 1 do Aneksu do Regulaminu wsparcia finansowego 

OBOWIĄZUJE W CZASIE EPIDEMII COVID 19 – DO ODWOŁANIA 
 
 

Aneks do Umowy o udzielenie wsparcia finansowego zawierana pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem 
w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY 

Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 
Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 

projekt: „OBUDŹ W SOBIE PRZEDSIĘBIORCĘ – program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób w wieku 30 lat i 
więcej, bez zatrudnienia w Wielkopolsce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 
Nr Umowy o dofinansowanie projektu: 

 
WF/6.3.1/………./2020 

 
zawarty w Poznaniu w dniu ………………………… pomiędzy: 
spółką pod firmą SENSE Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000309859, o kapitale zakładowym w wysokości 66.000,00 zł, zwaną dalej 
Beneficjentem reprezentowaną przez: 
Monikę Mardas-Brzezińską – Prezes Zarządu 
a  
 
______________________  
zwanym dalej Uczestnikiem Projektu 
zwanymi dalej „Stronami”. 
Strony uzgodniły, co następuje:  

 
Preambuła 

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, Beneficjent projektu „OBUDŹ W SOBIE PRZEDSIĘBIORCĘ – program wspierania 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, bez zatrudnienia w Wielkopolsce” współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego”, w związku z wprowadzeniem ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej w 
Polsce, rozumiejąc szczególnie trudną sytuację ekonomiczną nowych przedsiębiorców, działając zgodnie ze stanowiskiem Ministra 
Funduszy i Polityki Regionalnej z 16 marca br. w zakresie działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii 
koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z EFS, za zgodą Instytucji Zarządzającej Działania 6.3 Samozatrudnien ie 
i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 – 2020, wprowadza następujące zmiany w Umowie o udzielenie wsparcia finansowego. Zmiany w 
Umowie są spójne z zasadami, z których korzystać mogą wszyscy przedsiębiorcy w czasie epidemii COVID 19, zgodnie z tzw. 
„Tarczą Kryzysową” i obowiązują do czasu odwołania ich przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej oraz Instytucję Zarządzającą: 
 

§ 1 
„10. Uczestnik projektu zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej  12  miesięcy  od  dnia  
faktycznego  rozpoczęcia działalności gospodarczej, zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS. Uczestnicy projektu, którym 
przyznano dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, mają możliwość czasowego zawieszenia prowadzonej działalności 
gospodarczej. Okres zawieszenia działalności w związku ze skutkami koronawirusa nie będzie traktowany jako naruszenie wymogu 
trwałości, o którym mowa w § 6 Regulaminu wsparcia finansowego oraz niniejszej umowie w § 3. Okres zawieszenia działalności 
nie będzie jednocześnie wliczany do wymaganego okresu utrzymania działalności gospodarczej, a zatem po ponownym podjęciu 
działalności musi być ona prowadzona proporcjonalnie dłużej o okres jej zawieszenia. W sytuacji zawieszenia działalności 
gospodarczej przez Uczestnika, nie jest możliwe przekazywanie wsparcia pomostowego finansowego.” 

 
§3 

„3. Okres realizacji przedsięwzięcia objętego Dotacją ustala się następująco: 
 

a. rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia: ……..…………………….r. 
b. zakończenie realizacji przedsięwzięcia: ……..…………………….r., plus okres zawieszenia działalności w związku z 

COVID 19. 
11. W przypadku zakończenia lub zawieszenia działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy od dnia faktycznego 

rozpoczęcia działalności gospodarczej, Uczestnik zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych powiadomić o tym Beneficjenta 
oraz przedstawić  wszelkie niezbędne informacje  w tym zakresie. Uczestnicy projektu, którym przyznano dotacje na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, mają możliwość czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej. 
Okres zawieszenia działalności w związku ze skutkami koronawirusa nie będzie traktowany jako naruszenie wymogu trwałości, 
o którym mowa w § 6 Regulaminu wsparcia finansowego oraz niniejszej umowie w § 3. Okres zawieszenia działalności nie 
będzie jednocześnie wliczany do wymaganego okresu utrzymania działalności gospodarczej, a zatem po ponownym podjęciu 
działalności musi być ona prowadzona proporcjonalnie dłużej o okres jej zawieszenia.” 
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§4 

„2. Beneficjent wypłaci Uczestnikowi kwotę Wsparcia pomostowego finansowego netto, o której mowa w § 2 ust. 2, w ………... (podać 
liczbę transz równą liczbie miesięcy, na które przyznano Wsparcie pomostowe finansowe) miesięcznych transzach w kwocie ………. 
(słownie: ………..) PLN, z uwzględnieniem zapisów o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. 
4.Warunkiem wypłaty drugiej i kolejnych transz Wsparcia pomostowego finansowego jest udokumentowanie przez Uczestnika 

opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne1, oraz poniesienia innych wydatków przedstawionych we Wniosku o 

udzielenie wsparcia pomostowego finansowego z zachowaniem terminów, o których mowa w ust. 6. Jeśli Uczestnik projektu, w 
związku z epidemią COVID 19 chce skorzystać z okresowego zwolnienia z opłacania składek ZUS, wynikających z rozwiązań 
proponowanych przez rząd w ramach pakietu tzw. „Tarczy Antykryzysowej”, uczestnik taki może otrzymywać wsparcie 
pomostowe finansowe w wysokości i okresie wynikającym z zawartej z nim umowy. Uczestnik korzystający z „Tarczy 
Antykryzysowej” zobowiązany jest przedstawić Beneficjentowi potwierdzenie złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składe k 
ZUS,  zgodnie z warunkami określonymi w pakiecie rozwiązań przyjętym przez rząd, który ma przeciwdziałać gospodarczym 
skutkom pandemii koronawirusa oraz informację o rozstrzygnięciu wniosku otrzymaną na PUE ZUS lub za pośrednictwem poczty 
w ciągu 5 dni od otrzymania z ZUS lecz nie później niż przed rozliczeniem ostatniej transzy wsparcia pomostowego finansowego . 
6.Dokumenty rozliczające Wsparcie pomostowe finansowe składane są przez Uczestnika do Beneficjenta po otrzymaniu każdej z 
transz Wsparcia pomostowego finansowego najpóźniej do 20 dnia następnego miesiąca, przy czym do otrzymania kolejnej transzy 
Wsparcia pomostowego finansowego wymagane jest rozliczenie co najmniej 70% otrzymanych wcześniej transz Wsparcia 
pomostowego finansowego. Jeśli, w związku z COVID 19, Uczestnik projektu nie jest w stanie wydatkować w każdym miesiącu 70% 
otrzymanego wsparcia pomostowego, może przesunąć przyznane wsparcie na kolejne miesiące, do łącznej kwoty otrzymanego 
wsparcia pomostowego, zgodnie z § 6 ust. 7 dotyczącym wprowadzania zmian do umowy. Kumulacja transz wsparcia pomostowego 
będzie wypłacana dopiero po rozliczeniu wymaganych 70% wcześniej otrzymanych środków, mając na uwadze konieczność 
zachowania limitu środków zaplanowanych na jednego uczestnika w budżecie projektu. 
9. W  przypadku  zawieszenia  lub  zakończenia  przez  Uczestnika  działalności   gospodarczej przed upływem 12 miesięcy od dnia 
faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Beneficjenta oraz 
przedstawić wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie, z zastrzeżeniem par. 1 niniejszego aneksu. Uczestnicy projektu, którym 
przyznano dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, mają możliwość czasowego zawieszenia prowadzonej działalności 
gospodarczej. Okres zawieszenia działalności w związku ze skutkami koronawirusa nie będzie traktowany jako naruszenie wymogu 
trwałości, o którym mowa w § 6 Regulaminu wsparcia finansowego oraz niniejszej umowie w § 3. Okres zawieszenia działalności nie 
będzie jednocześnie wliczany do wymaganego okresu utrzymania działalności gospodarczej, a zatem po ponownym podjęciu 
działalności musi być ona prowadzona proporcjonalnie dłużej o okres jej zawieszenia. 

 
 
Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 
 
…………………………………………….  …. …………………………………….. 
Podpis Beneficjenta   Podpis Uczestnika 
 

 
 
 

 
1 Jeżeli Uczestnik projektu nie ma obowiązku samodzielnie opłacać składek na ubezpieczenie społeczne (jest  jednocześnie zatrudniony w innej 
firmie/instytucji) przedstawia zaświadczenie o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne przez jego pracodawcę (np. ZUS RMUA, ZUS 
DRA). 
 
 
 


