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Załącznik nr 1 

Regulamin przyznawania środków finansowych na tworzenie 
działalności gospodarczej w ramach „dostępnej i elastycznej 

dotacji” dla osób z niepełnosprawnością 

Instrument „Dostępna i elastyczna dotacja” realizowany jest w ramach projektu 
„Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych 
na rynku pracy” realizowanego w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na 
rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, Oś 
Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020 i stanowi element 
pilotażu instrumentów wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. 

Celem instrumentu jest wyrównanie szans i równe traktowanie wszystkich osób 
rozpoczynających działalność gospodarczą wspieraną ze środków publicznych oraz 
podniesienie podmiotowości i decyzyjności Osoby z Niepełnosprawnością przy 
wydatkowaniu dotacji zgodnie z jej potrzebami. 

Słowniczek 

1. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez Osobę z
Niepełnosprawnością – przyznanie jednorazowej pomocy na podjęcie
działalności gospodarczej lub rolniczej w przypadku zobowiązania do
prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej przez okres co najmniej
12 miesięcy (w przypadku dotacji w formie ryczałtowej) lub co najmniej 24
miesięcy (w przypadku dotacji w formie indywidualnej).

2. Część „biznesowa” dotacji – część dotacji na rozpoczęcie działalności w
wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia.

3. Część „kompensacyjna” dotacji – część dotacji na rozpoczęcie działalności
w wysokości uzależnionej od indywidualnych potrzeb osoby z
niepełnosprawnościami. Część dotacji przeznaczona na koszty usuwające
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bariery wynikające z niepełnosprawności. 

4. Wnioskodawca – osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, a także osoba z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, która
zgłosiła wolę uczestnictwa w projekcie.

5. Uczestnik projektu – osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, a także osoba z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, która
zgłosiła wolę uczestnictwa w projekcie i została zakwalifikowana do udziału.
Elastyczna dotacja przeznaczona jest dla osób z niepełnosprawnością
zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo
poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu, niezależnie od
pobieranych świadczeń związanych z niepełnosprawnością, oraz dla osób z
niepełnosprawnością uczących się na uczelniach w rozumieniu ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

§ 1

Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Wniosek o udzielenie dotacji w ramach instrumentu „Dostępnej i elastycznej
dotacji” może złożyć osoba fizyczna będąca osobą niepełnosprawną w
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoba z
zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o
ochronie zdrowia psychicznego, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy
jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu lub
ucząca się na uczelni w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce.

2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
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a) podpisania wszystkich umów i dokumentów potrzebnych do realizacji
wsparcia w ramach projektu,

b) wypełniania obowiązków wynikających z zawartych umów,

c) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu, monitoringiem i
ewaluacją,

d) współpracy z Operatorem,

e) dostarczania wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów na żądanie
Operatora.

§ 2

Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 

1. W ramach projektu przewidziane jest przyznanie środków finansowych na
założenie i utrzymanie działalności gospodarczej dla co najmniej 20 wybranych
Uczestników projektu.

2. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki finansowe w ramach części biznesowej
dotacji w formie ryczałtowej, przy czym maksymalna kwota wsparcia nie
przekracza 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w
art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
obowiązującego w dniu przyznania wsparcia rozumianym jako dzień podpisania
umowy o przyznaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności
gospodarczej.

3. Wnioskodawcy projektu mogą ubiegać się o środki finansowe w ramach części
kompensacyjnej dotacji:

a) w formie ryczałtowej, przy czym maksymalna kwota wsparcia nie
przekracza 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, obowiązującego w dniu przyznania wsparcia rozumianym jako
dzień podpisania umowy o przyznaniu wsparcia finansowego na
rozpoczęcie działalności gospodarczej;
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b) w formie indywidualnej (na podstawie faktycznie poniesionych wydatków).

4. O wsparcie finansowe w ramach „Dostępnej i elastycznej dotacji” Wnioskodawca
może ubiegać się poprzez:

a) złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku osoby fizycznej ubiegającej się o
dotację na tworzenie działalności gospodarczej w ramach instrumentu
„Dostępnej i elastycznej dotacji” dla osób z niepełnosprawnością według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu – wniosek
wymaga zaparafowania na każdej zadrukowanej stronie oraz umieszczenia
własnoręcznego czytelnego podpisu we wszystkich miejscach do tego
przeznaczonych;

b) dołączenie do wniosku o którym mowa w § 2 ust. 4 lit. a wymaganych
załączników, tj.:

I. poświadczonego przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem
orzeczenia o niepełnosprawności;

II. harmonogramu rzeczowo-finansowego wydatkowania środków
finansowych na tworzenie działalności gospodarczej w ramach
„Dostępnej i elastycznej dotacji” dla osób z niepełnosprawnością
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu;

III. poświadczonych przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem
dokumentów potwierdzających doświadczenie, umiejętności i
kwalifikacje Wnioskodawcy;

IV. podpisanej przez Wnioskodawcę klauzuli informacyjnej RODO
stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

5. Na wniosek Uczestnika projektu dotacja może zostać rozdzielona na dwie
części, jednakże pierwsza część musi stanowić minimum 50% dotacji na
rozpoczęcie. Pozostałe 50% lub mniej może być przez Uczestnika określona i
wydatkowana do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności.
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6. Środki z elastycznej dotacji w części biznesowej i kompensacyjnej mogą być
przeznaczone na pokrycie wydatków niezbędnych do prowadzenia działalności
gospodarczej, tj. na:

a. składniki majątku trwałego, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości, ujętych w Ewidencji środków trwałych i
wartości niematerialnych i prawnych, wraz z kosztami dostawy,
instalacji i uruchomienia oraz zabezpieczenia i ochrony, jeśli zachodzi
taka konieczność, przy czym zakup używanych środków trwałych jest
możliwy pod warunkiem, że środek trwały posiada właściwości
techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego
dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące standardy i normy, cena
środka nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu
i jest niższa od ceny nowego środka trwałego, w okresie 7 lat
poprzedzających zakupienie przez uczestnika (w przypadku
nieruchomości 10 lat) nie został zakupiony z wykorzystaniem środków
publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii
Europejskiej (np. na podstawie oświadczenia sprzedającego/
zbywcy), a zakup potwierdzony musi być umową cywilno-prawną oraz
dowodem zapłaty podatku zgodnie z deklaracją PCC;

b. wyposażenie (np. lampy, garnki, drobny sprzęt AGD, meble) wraz z
kosztami dostawy, instalacji i uruchomienia. Wyposażenie powinno
być wpisane do ewidencji wyposażenia prowadzonej przez
Uczestnika projektu;

c. dostosowanie lub adaptacja (prace remontowo-wykończeniowe
budynków i pomieszczeń) pod warunkiem, że koszty te pozostają w
bezpośrednim związku z celami i realizacją przedsięwzięcia objętego
dofinansowaniem. Zakup robót budowlanych będzie kwalifikowalny
na podstawie kosztorysu uwzględniającego poniesione koszty i
protokołu odbioru robót;

d. aktywa obrotowe – wydatki przeznaczone na aktywa obrotowe, które
będą podstawą procesu produkcyjnego lub będą podlegały dalszemu
obrotowi (np. sprzedaży). Aktywa obrotowe mogą stanowić
maksymalnie 20% wartości dofinansowania. W szczególnych i
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uzasadnionych przypadkach, związanych bezpośrednio z rodzajem i 
specyfiką prowadzonej przez uczestnika działalności (np. handlowej), 
Operator może zezwolić na zwiększenie wartości aktywów 
obrotowych; 

e. zakup wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu Ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ujętych w Ewidencji
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;

f. środki transportu, pod warunkiem, że stanowią niezbędny element
działalności Uczestnika projektu i będą wykorzystywane jedynie do
celu określonego we wniosku, nie będą służyły wykonywaniu
działalności w zakresie drogowego transportu towarów, przy czym
konieczność poniesienia wydatków na nabycie środków transportu
wymaga szczegółowego uzasadnienia we wniosku;

g. działania promocyjne.

7. Inne uzasadnione wydatki niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej
niewymienione w § 2 ust. 6 lit. a−g mogą zostać pokryte ze środków z
elastycznej dotacji w części biznesowej i kompensacyjnej na wniosek Uczestnika
projektu, za uprzednią zgodą podmiotu udzielającego dotacji.

8. Niedopuszczalne jest przeznaczenie środków z dotacji na pokrycie kosztów
bieżącej działalności, tj. czynsze, wynagrodzenia.

9. Uczestnik projektu nie może dokonać zakupu towarów lub usług od podmiotów
powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Uczestnikiem projektu a
sprzedającym, dostawcą lub wykonawcą polegające na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji w spółce kapitałowej;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta lub pełnomocnika;
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d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może
budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze
sprzedającego, dostawcy lub wykonawcy, w szczególności
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.

10. Wydatki wskazane w wniosku muszą być niezbędne, odpowiednio uzasadnione, 
faktycznie poniesione, poniesione w sposób efektywny zgodnie z Umową o 
przyznanie środków, poniesione w okresie realizacji inwestycji.

11. W celu zapewnienia większej trwałości udzielonego wsparcia, Operator może 
zobowiązać Wnioskodawcę do wniesienia wkładu własnego (w formie pieniężnej 
lub rzeczowej) o wartości nie większej niż 10% wnioskowanej kwoty dotacji. 
Jednocześnie, biorąc pod uwagę status grupy docelowej na rynku pracy, 
wniesienie wkładu własnego przez Uczestnika projektu nie może stanowić 
istotnej bariery w ubieganiu się o elastyczną dotację.

12. Wniosek o przyznanie elastycznej dotacji jest składany w takcie trwania naboru i 
przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, rozumianym jako data 
rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG).

13. O terminie rozpoczęcia i zakończenia naboru Operator zawiadomi za 
pośrednictwem stosowanych przez Operatora kanałów informacyjnych.

14. Ocena złożonych wniosków wraz z załącznikami dokonywana jest w terminie do 
14 dni roboczych od dnia zakończenia składania wniosków w oparciu o kryteria 
zgodne z przedstawionym biznesplanem i Kartą oceny.

15. Operator zastrzega sobie prawo określenia dodatkowych kryteriów oceny, które 
będą przedstawione Uczestnikom projektu przed wyznaczeniem terminu 
rozpoczęcia przyjmowania wniosków.

16. Dokumenty należy złożyć w 1 egzemplarzu w miejscu i terminie wskazanym 
przez Operatora.
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17. Wszystkie złożone przez Uczestników projektu dokumenty o przyznanie 
elastycznej dotacji podlegają weryfikacji formalnej przez przedstawicieli 
Operatora i ocenie merytorycznej przez Komisję Oceny Wniosków, powołaną 
przez Operatora.

18. Oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe lub błędy formalne w dokumentach 
o przyznanie elastycznej dotacji możliwe do uzupełnienia mogą być jednorazowo 
uzupełniane lub poprawiane. O konieczności i sposobie uzupełnienia lub 
poprawy błędów formalnych lub oczywistych omyłek Operator powiadamia 
Wnioskodawcę, niezwłocznie po ich wykryciu, wzywając jednocześnie do ich 
poprawy lub uzupełnienia. Wnioskodawca zobowiązany jest do usunięcia 
braków lub poprawy błędów lub oczywistych omyłek w terminie 3 dni od dnia 
doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

19. Komisja Oceny Wniosków dokonuje również oceny kwalifikowalności wydatków 
w przypadku wsparcia finansowego i może kwestionować wysokość 
wnioskowanej pomocy jeśli uzna, że nie wszystkie wykazane wydatki są 
kwalifikowalne lub ich wartość jest zawyżona w stosunku do cen rynkowych.

20. Jeżeli komisja, na etapie rozpatrywania wniosku o przyznanie elastycznej 
dotacji zawierającym biznesplan, wykaże np. błędne założenia odnośnie 
wydatków kwalifikowalnych, które można pokryć z elastycznej dotacji, może 
podjąć negocjacje z Uczestnikiem projektu. W ramach negocjacji uczestnik ma 
prawo dokonania korekt w złożonym przez niego wniosku. Wniosek może 
zostać odrzucony w przypadku, gdy podczas oceny Wniosku o przyznanie 
elastycznej dotacji Komisja dostrzeże naruszenia zasad lub przepisów 
uniemożliwiające udzielenie środków.

21. W przypadku uzyskania przez Wnioskodawców takiej samej liczby punktów o 
wyższej pozycji na liście decyduje wyższa liczba punktów przyznanych za

a) Produkt

b) Klienci i rynek

c) Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia
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22. W terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania oceny Operator zawiadamia
każdego Wnioskodawcę o wyniku oceny jego wniosku poprzez przesłanie w
formie pisemnej decyzji oraz karty oceny wniosku.

23. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu elastycznej dotacji
Wnioskodawca zainteresowany otrzymaniem dotacji, celem zawarcia Umowy o
udzielenie wsparcia finansowego, zobowiązany jest do zarejestrowania
działalności gospodarczej i uzyskania wpisu do CEIDG. Po dokonaniu
rejestracji Wnioskodawcy w CEIDG nastąpi podpisanie Umowy o udzielenie
wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a
Operatorem.

§ 3

Procedura odwoławcza 

1. Wnioskodawcy mają prawo wnieść odwołanie – od każdego elementu oceny,
która miała wpływ na przyznanie elastycznej dotacji − w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania informacji dotyczącej oceny.

2. Każdy z Wnioskodawców ma możliwość wglądu w dokumentację Operatora
związaną z oceną jego wniosku o przyznanie elastycznej dotacji oraz innymi
elementami oceny, które decydują o przyznaniu środków finansowych.
Wnosząc odwołanie Wnioskodawca powołuje się na konkretne zapisy
zawarte w ww. dokumentach, z którymi się nie zgadza.

3. Odwołanie wnoszone przez Wnioskodawcę zawiera szczegółowe uzasadnienie
względem decyzji w przedmiocie elastycznej dotacji.

4. Operator ma obowiązek rozpatrzenia odwołania wniesionego przez
Wnioskodawcę w terminie 7 dni roboczych.

5. Oceny otrzymane w ramach procedury odwoławczej są ostateczne i nie
przysługuje od nich odwołanie.

6. Ostateczne zamknięcie listy Uczestników kwalifikujących się do otrzymania
dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich odwołań rozpatrywanych w
ramach listy zakwalifikowanych osób do projektu.

§ 4
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Elastyczna dotacja 

1. Środki finansowe przyznane w ramach elastycznej dotacji wypłacane są po 
zarejestrowaniu działalności gospodarczej zgodnie z zapisami Umowy o 
udzielenie dotacji. 

2. Środki finansowe w ramach elastycznej dotacji wypłacane są Uczestnikowi 
projektu w transzach określonych w Umowie o udzielenie dotacji. 

3. Uczestnik projektu, który podpisze Umowę o udzielenie dotacji jednocześnie 
zobowiązany jest do: 

a) korzystania z elastycznej dotacji w sposób gwarantujący osiągnięcie 
założonych celów i zadań; 

b) poddania się kontroli i monitoringu w zakresie prawidłowości korzystania z 
elastycznej dotacji; 

c) zwrotu udzielonej elastycznej dotacji w przypadku wykorzystania 
środków niezgodnie z zapisami Umowy o udzielenie dotacji; 

d) prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy dla 
dotacji udzielonej w formie ryczałtowej lub 12 miesięcy dla dotacji 
udzielonej w formie indywidualnej liczone od dnia rozpoczęcia działalności, 
zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG. 

4. Umowa o udzielenie dotacji może zostać zawarta dopiero po uzyskaniu przez 
Uczestnika projektu wpisu do CEIDG. 

5. Przekazanie Uczestnikowi środków w ramach elastycznej dotacji jest 
uwarunkowane złożeniem zabezpieczenia zwrotu przekazanego wsparcia 
finansowego w jednej z następujących form: 

a) weksel in blanco; 

b) umowa poręczenia; 

c) sporządzone w formie aktu notarialnego oświadczenie o poddaniu się 
egzekucji. 

6. Koszt zabezpieczenia jest finansowany przez Uczestnika projektu i nie może 
być poniesiony ze środków otrzymanych w ramach elastycznej dotacji. 
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7. Wszelkie wydatki związane z zakładaniem działalności gospodarczej, 
poniesione przed podpisaniem Umowy o udzielenie dotacji Uczestnik projektu 
ponosi na własne ryzyko i własny koszt, z zastrzeżeniem, że wydatki 
kwalifikowalne poniesione od dnia zarejestrowania Uczestnika projektu jako 
przedsiębiorcy mogą zostać zrefundowane w przypadku otrzymania środków w 
ramach elastycznej dotacji. 

8. Uczestnik projektu jest rozliczany przez Operatora ze zrealizowania zadań 
określonych  
w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz z poszczególnych wydatków na 
podstawie zapisów Umowy o udzielenie dotacji. 

9. Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe z tytułu elastycznej dotacji 
ma obowiązek zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami liczonymi jak dla 
zaległości podatkowych: 

a )  w przypadku udzielenia dotacji w formie ryczałtowej – prowadził działalność 
gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia 
działalności gospodarczej, zgodnie z uzyskaniem wpisu do CEIDG, lub 
zostały naruszone inne warunki określone w niniejszym Regulaminie lub 
w umowach zawartych z Uczestnikiem projektu;  

b) w przypadku udzielenia dotacji w formie indywidualnej – prowadził 
działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesiące od dnia 
rozpoczęcia działalności gospodarczej, zgodnie z uzyskaniem wpisu do 
CEIDG lub zostały naruszone inne warunki określone niniejszym 
Regulaminem lub w umowach zawartych z Uczestnikiem projektu. 

10. Uczestnik zobowiązany jest wydatkować środki finansowe z tytułu elastycznej 
dotacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia 
stanowiącym integralną część wniosku, w sposób gwarantujący osiągnięcie 
założonych celów i zadań. 

11. Uczestnik projektu ma obowiązek umożliwić Operatorowi lub osobom 
wskazanym przez Operatora przeprowadzenie kontroli w miejscu prowadzenia 
działalności gospodarczej. Na Operatorze spoczywa obowiązek monitorowania 
i kontroli prowadzonej przez Uczestnika projektu działalności gospodarczej 
przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, tj. w 
szczególności weryfikacja: 
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• czy Uczestnik projektu faktycznie prowadzi działalność gospodarczą, 

• czy działalność gospodarcza prowadzona jest zgodnie z wnioskiem o 
udzielenie elastycznej dotacji, Umową o udzielenie dotacji oraz niniejszym 
Regulaminem, 

• czy realizowane są cele sprzedażowe zakładane w wniosku, 

• czy kwartalny dochód jest na zakładanym poziomie zgodnie z wnioskiem, 

• czy  zakupione towary lub usługi są wykorzystywane zgodnie z 
charakterem prowadzonej działalności, w tym z zatwierdzonym 
biznesplanem (Operator może weryfikować poszczególne dokumenty 
księgowe potwierdzające zakup przez Uczestnika projektu towarów lub 
usług). W szczególności Uczestnik projektu musi posiadać sprzęt i 
wyposażenie zakupione z otrzymanych środków i wykazane w rozliczeniu. 
W przypadku, gdy w ramach kontroli stwierdzone zostanie, iż Uczestnik 
projektu nie posiada towarów, które wykazał w rozliczeniu, a które nabył w 
celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. 
materiały zużywane w celu świadczenia usług) lub w celu dalszej 
sprzedaży, Uczestnik projektu wykazuje dochód z tytułu świadczonych 
usług lub sprzedaży towarów lub w inny sposób uzasadni fakt 
nieposiadania zakupionych towarów. 

12. Uniemożliwienie lub utrudnianie kontroli jest równoznaczne z niedotrzymaniem 
warunków Umowy o udzielenie dotacji i stanowi podstawę do rozwiązania przez 
Operatora umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz żądania zwrotu 
całości otrzymanych środków. 

§ 5 

Okres prowadzenia działalności gospodarczej 

1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej 
przez okres:  

a) co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
zgodnie z wpisem do CEIDG – w przypadku udzielenia dotacji w formie 
ryczałtowej; 
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b) co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
zgodnie z wpisem do CEIDG – w przypadku udzielenia dotacji w formie 
indywidualnej. 

2. W przypadku niedotrzymania ww. terminu Uczestnik projektu zobowiązany jest 
do zwrotu przyznanych środków na zasadach wynikających z zawartej Umowy. 

§ 6 

Informacje pozostałe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Operator ma możliwość dokonywania zmian w Regulaminie, o czym powiadamia 
pisemnie Uczestników projektu. Informacja o zmianie regulaminu jest 
publikowana na stronie internetowej Operatora. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują zapisy 
umowy zawieranej z Uczestnikiem projektu oraz powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa.  

Załączniki do Regulaminu przyznawania środków finansowych na tworzenie 
działalności gospodarczej w ramach „Dostępnej i elastycznej” dla osób z 
niepełnosprawnością: 

• Załącznik numer 1. Wniosek osoby fizycznej ubiegającej się o dotację na 
tworzenie działalności gospodarczej w ramach instrumentu „Dostępnej i 
elastycznej dotacji” dla osób z niepełnosprawnością; 

• Załącznik numer 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków 
finansowych na tworzenie działalności gospodarczej w ramach „Dostępnej i 
elastycznej dotacji” dla osób z niepełnosprawnością; 

• Załącznik numer 3. Klauzula informacyjna RODO. 
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