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Projekt „Masz pomysł – załóż firmę” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 

Regulamin Projektu „Masz pomysł – załóż firmę” 

realizowanego w ramach  

Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 

Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  

w województwie kujawsko-pomorskim 

 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady Projektu pt. „Masz pomysł – załóż firmę”, 

realizowanego na podstawie umowy UDA-POKL.06.02.00-04-074/10-00 zawartej z 

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu. 

2. Projekt realizowany jest przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. przy 

współudziale następujących Partnerów: Centrum Rozwoju Progres, Fundacji Ekspert 

Kujawy, Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, Polskiego Towarzystwa 

Ekonomicznego w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i 

Przedsiębiorczości, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Aleksandrów 

Kujawski, Gminy Miasta Brodnica i Gminy Miejskiej Wąbrzeźno. 

 

§ 2 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

 

1. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która:  

 posiada stałe lub tymczasowe zameldowanie na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego. W przypadku zameldowania tymczasowego wymagane jest złożenie 

oświadczenia, iż dana osoba zamieszkuje na ternie województwa kujawsko-

pomorskiego z zamiarem stałego pobytu. 

 zamierza rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego,  
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 nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy 

przed przystąpieniem do projektu, 

 nie korzysta i nie będzie korzystać równolegle z innych środków publicznych na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy oraz w 

ramach Podziałania 8.1.2 POKL na rozpoczęcie działalności gospodarczej), 

 ukończyła 18 rok życia oraz nie była karana za przestępstwo skarbowe oraz 

korzysta w pełni z praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności 

prawnych, 

 w stosunku do której nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, ani też nie 

toczy się żadne postępowanie sądowe lub administracyjne, które może 

zaowocować wszczęciem takiego postępowania egzekucyjnego, 

 nie posiada obowiązującego orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

2. W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby  pozostające w stosunku pracy lub innym 

(umowy cywilnoprawne) z TARR S.A., Partnerami TARR S.A. lub wykonawcą w 

ramach projektu oraz w stosunku pracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu. 

3. Z możliwości uczestnictwa w projekcie realizowanym przez TARR S.A. wyłączone są 

także osoby, które łączy lub łączył z  pracownikiem TARR S.A./Partnera TARR S.A. 

uczestniczącym w procesie rekrutacji, doradztwa oraz szkoleń, oceny biznesplanów, 

oceny wniosków o wsparcie pomostowe, monitoringu i kontroli prowadzonej przez 

Uczestnika Projektu działalności gospodarczej oraz zarządzania TARR S.A./Partnera 

TARR S.A.: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa i/lub 

związek z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli, 

4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest podpisanie deklaracji uczestnictwa w 

projekcie stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, 

5. Od dnia podpisania deklaracji wymienionej w ust. 4, do zakończenia udziału w 

projekcie (skorzystanie z ostatniej formy wsparcia w ramach projektu), bądź 

rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik Projektu nie może uczestniczyć w innym 

projekcie w ramach Działania 6.2 POKL.  

6. Grupą docelową Uczestników Projektu są wszystkie osoby spełniające powyższe 

kryteria, ze szczególnym uwzględnieniem grup priorytetowych wymienionych w 
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SZOP POKL. Wybór grupy docelowej prowadzony będzie w oparciu o zasadę 

równości szans tj. bez dyskryminacji płci, rasy, pochodzenia, wyznania itp.   

 

§ 3 

Rekrutacja  

 

1. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria określone w § 2, 

zobowiązane będą do złożenia wypełnionego i podpisanego formularza 

rekrutacyjnego w formie papierowej, stanowiącego Załącznik 2 do regulaminu, w 

terminach i miejscach podanych na stronie www.tarr.org.pl. W przypadku przesyłek 

pocztowych decyduje data faktycznego wpływu dokumentów, a nie data stempla 

pocztowego.  

2. Formularze rekrutacyjne oceniane będą przez 2 członków Komisji Rekrutacyjnej  

uczestniczących w danym powiecie w procesie rekrutacji, za pomocą karty oceny 

formularza rekrutacyjnego, stanowiącej Załącznik 3 do regulaminu. 

3. Każdy z członków Komisji rekrutacyjnej przed przystąpieniem do oceny formularzy 

będzie zobowiązany do podpisania deklaracji bezstronności i poufności, stanowiącej 

Załącznik 4 do regulaminu. 

4. Każdy formularz rekrutacyjny, oceniany będzie zgodnie z kartą oceny formularza 

rekrutacyjnego, na tle wszystkich formularzy rekrutacyjnych, złożonych w danym 

biurze powiatowym projektu, według kryteriów podanych w § 3 ust. 5 niniejszego 

regulaminu, w skali 0-5 tj. 0 – bardzo słabo, 1- słabo, 2 -miernie , 3 – średnio, 4- 

dobrze, 5 – bardzo dobrze. Dodatkowym kryterium będzie przynależność osoby do 

grup priorytetowych Działania 6.2 POKL. Za przynależność do danej grupy 

priorytetowej przyznawane będzie 0,5 pkt.  

5. Podczas weryfikacji formularzy brane będzie pod uwagę spełnienie warunków 

zapisanych w § 2 regulaminu. Ponadto, ocenie podlegało będzie: posiadanie przez 

kandydata wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia w kontekście 

planowanej działalności gospodarczej, zapotrzebowanie rynku na planowane 

produkty/usługi, istnienie konkurencji na rynku, sam pomysł na biznes w kontekście 

szans jego utrzymania na rynku w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia 

prowadzenia działalności gospodarczej, zapotrzebowanie na  środki na założenie 

planowanej firmy, w odniesieniu do oferty przewidzianej w projekcie.  

http://www.tarr.org.pl/
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6. W przypadku rozbieżności w ocenie formularzy rekrutacyjnych tj. gdy różnica 

punktowa pomiędzy ocenami końcowymi każdego z członków Komisji Rekrutacyjnej 

wyniesie więcej niż 50% punktów liczonych od maksymalnej, możliwej do uzyskania 

sumy punktów, od jednego z oceniających tj. 12 punktów, ostatecznej oceny 

formularza dokonuje koordynator projektu lub osoba przez niego wyznaczona.  

7. Formularze rekrutacyjne, które nie będą podpisane pod oświadczeniami, przez osobę 

ubiegającą się o udział w projekcie, zostaną odrzucone. 

8. Na rozmowę rekrutacyjną zostaną zaproszone osoby, które na etapie oceny formularzy 

rekrutacyjnych otrzymały największą liczbę punktów i nie mniej niż 16 punktów 

liczonych jako średnia arytmetyczna z ocen 2 Członków Komisji, z uwzględnieniem 

założeń projektu w kontekście realizacji przyjętych wskaźników tj. przynależność do 

grup priorytetowych działania 6.2 POKL.  

9. Każda osoba starająca się o udział w projekcie możne uczestniczyć w rozmowie 

rekrutacyjnej tylko jeden raz w ramach całego projektu.  

10. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane będą w miejscach i terminach określonych 

przez TARR S.A. Niestawienie się na rozmowę kwalifikacyjną jest równoznaczne z 

rezygnacją z ubiegania się o udział w projekcie.  

11. Osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną zobowiązane będą do przedstawienia 

oryginałów dokumentów potwierdzających, opisane w formularzu rekrutacyjnym, 

wykształcenie i doświadczenie zawodowe (np. dyplom, certyfikat, zaświadczenie). 

12. W skład komisji, na rozmowie rekrutacyjnej wchodziły będą 3 osoby, w tym 2 

przedstawicieli TARR S.A.  

13. Każdy z członków Komisji przed przystąpieniem do rozmów rekrutacyjnych będzie 

zobowiązany do podpisania deklaracji bezstronności i poufności, stanowiącej 

Załącznik 4a do regulaminu. 

14. Na rozmowie rekrutacyjnej, weryfikowane będą: predyspozycje kandydata do 

samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, prawdziwość 

danych przedstawionych w formularzu  rekrutacyjnym oraz kryteria podane w § 3 ust. 

5 Regulaminu projektu. 

15. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które na etapie rozmowy rekrutacyjnej 

otrzymały największą liczbę punktów i nie mniej niż 20 punktów liczonych jako 

średnia arytmetyczna z ocen 3 Członków Komisji, z uwzględnieniem założeń projektu 
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w kontekście realizacji przyjętych wskaźników tj. np. przynależność do grup 

priorytetowych działania 6.2 POKL.  

16. Od przeprowadzonej, przez Komisję Rekrutacyjną, oceny nie przysługują osobie 

ubiegającej się o udział w projekcie żadne środki odwoławcze. 

17. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie będzie dostępna na stronie 

www.tarr.org.pl  

18. TARR S.A./Partner TARR S.A., na wniosek osoby ubiegającej się o udział w 

projekcie, poinformuje o przyczynach odrzucenia aplikacji wraz z podaniem 

uzasadnienia i uzyskanej punktacji. Wniosek może zostać złożony w formie pisemnej 

lub elektronicznej (e-mail). Odpowiedź TARR S.A. przekazana będzie, w zależności 

od formy złożonego wniosku, pisemnie lub elektronicznie. 

 

 

§ 4 

Wsparcie szkoleniowo-doradcze 

 

 

1. Z osobami wyłonionymi w procesie rekrutacji do uczestnictwa w projekcie, zostanie 

zawarta umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych - Załącznik 5 do 

regulaminu. 

2.     Warunkiem podpisania umowy jest dostarczenie zaświadczenia/zaświadczeń o nie 

posiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed 

przystąpieniem do projektu. Zaświadczenie/zaświadczenia muszą być wydane, przez 

właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania, w okresie 12 miesięcy przed 

przystąpieniem do projektu, urząd miasta/gminy.  

3.      Umowa określa zasady korzystania z usług szkoleniowych i doradczych  

w trakcie uczestnictwa w projekcie. 

4.      Uczestnik projektu zobowiązany jest do odbycia co najmniej 80% godzin szkoleń 

obowiązkowych, z uwzględnieniem ust. 5. 

5.      W uzasadnionych przypadkach, na wniosek uczestnika projektu możliwe jest 

zwolnienie ze szkoleń, których tematyka jest związana z posiadanym  

i udokumentowanym doświadczeniem zawodowym. 

http://www.tarr.org.pl/
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6.      Uczestnik projektu ma prawo do skorzystania z doradztwa podstawowego 

(związanego z tworzeniem biznes planu) w wymiarze co najmniej 5 godzin. 

7.      Uczestnik projektu ma prawo do skorzystania z doradztwa specjalistycznego po 

zawarciu umowy o udzielenie środków finansowych na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej w wymiarze określonym przez TARR S.A. 

8.      Doradztwo świadczone w projekcie ma charakter indywidualny i udzielane będzie 

uczestnikowi projektu w terminach uzgodnionych z doradcą. 

9.      Przez godzinę doradztwa lub szkoleń rozumie się pełną godzinę zegarową. 

 

§ 5 

Wsparcie finansowe 

 

 

1. W ramach projektu przyznawane będą dwa typy wsparcia finansowego: 

 Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości – jednorazowe, bezzwrotne 

wsparcie kapitałowe na sfinansowanie kluczowych wydatków umożliwiających 

funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa. Pomoc przyznawana będzie 

maksymalnie do wysokości 40 tys. PLN (wysokość wsparcia każdorazowo 

uzgadniana będzie z indywidualnym doradcą w trakcie sporządzania biznes planu 

oraz ostatecznie zatwierdzana, po przeprowadzeniu oceny wniosku na otrzymanie 

wsparcia finansowego przez Komisję Oceny Wniosków). 

 podstawowe wsparcie pomostowe - bezzwrotne wsparcie kapitałowe przyznawane 

Uczestnikowi Projektu w ratach miesięcznych, przez okres pierwszych 6 miesięcy 

od dnia zawarcia umowy. Wysokość kwoty uzgadniana będzie z indywidualnym 

doradcą w trakcie sporządzania wniosku oraz ostatecznie zatwierdzana, po 

przeprowadzeniu oceny wniosku na otrzymanie podstawowego wsparcia 

pomostowego przez Komisję Oceny Wniosków (katalog wydatków 

kwalifikowanych w ramach tego typu wsparcia zawarty jest we wzorze wniosku o 

przyznanie wsparcia pomostowego). Warunkiem otrzymania wsparcia 

pomostowego jest przyznanie danemu Uczestnikowi Projektu środków 

finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 

2. Warunkiem ubiegania się o środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz 

podstawowe wsparcie pomostowe jest: 
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 Odbycie co najmniej 80% godzin szkoleń, z uwzględnieniem § 4 ust. 5,  

 Odbycie co najmniej 5 godzin doradztwa z zakresu sporządzania biznes planu,  

 Złożenie wniosku na otrzymanie wsparcia finansowego, wniosku o przyznanie 

podstawowego wsparcia pomostowego, harmonogramu rzeczowo-finansowego 

wydatkowania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

stanowiących odpowiednio Załączniki 6, 7 i 8 do regulaminu oraz  biznes planu 

stanowiącego Załącznik nr 9 i 9a do regulaminu, w terminie ustalonym przez 

TARR S.A. i podanym na stronie www.tarr.org.pl  oraz przekazanym w formie 

pisemnej każdemu Uczestnikowi Projektu. 

  rekomendowanie złożonego biznes planu przez doradcę indywidualnego, 

3. Warunkiem uzyskania środków finansowych jest: 

 uzyskanie na ocenie merytorycznej, wniosku na otrzymanie wsparcia 

finansowego, co najmniej 60% punktów ogólnej sumy punktów, od każdego z 

oceniających, zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej przynajmniej 

50% punktów, od każdego z oceniających, z uwzględnieniem zapisów Regulaminu 

przyznawania środków finansowych oraz wsparcia pomostowego. 

 Dostępność środków finansowych w budżecie projektu, 

 Założenie działalności gospodarczej na terenie województwa kujawsko -  

      pomorskiego  z wyłączeniem:  

    -  działalności w sektorach rybołówstwa i akwakultury, 

    -  działalności w dziedzinie produkcji podstawowej, przetwarzania i wprowadzania do 

       obrotu produktów rolnych, wymienionych w załączniku I do Traktatu Wspólnot 

        Europejskich 

    -  działalności związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, 

   -  działalności gospodarczej, która uzależniona jest od  pierwszeństwa użycia towarów 

       produkcji krajowej przed towarami importowanymi, 

    -  działalności w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu 

       1407/2002 

 Zarejestrowanie działalności gospodarczej najwcześniej po zakończeniu udziału w 

bloku szkoleniowo-doradczym i nie później niż przed podpisaniem umowy na 

otrzymanie wsparcia finansowego i umowy o przyznanie podstawowego wsparcia 

pomostowego, 

http://www.tarr.org.pl/
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 Podpisanie umów dofinansowania stanowiących Załącznik 10 i 11 do regulaminu. 

 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów w jednej z poniższych form: 

a) weksel In blanco wraz z poręczeniem wekslowym (awal) oraz z deklaracją 

wekslową (2 poręczycieli)
1
 

b) pieniądz, 

c) notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, 

d) hipoteka. 

4. Wybór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego i na otrzymanie 

wsparcia finansowego ma charakter konkursowy. Ocena merytoryczna dokonywana 

będzie przez Komisję Oceny Wniosków (KOW) powołaną przez Prezesa TARR S.A. 

zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych oraz wsparcia 

pomostowego. 

5. Podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego 

transportu towarowego nie udziela się pomocy finansowej na nabycie pojazdów 

przeznaczonych do transportu drogowego. 

6. Dofinansowaniu nie podlega zakup używanych środków trwałych.  

7. Dofinansowaniu nie podlega zakup środków transportu, w szczególności motocykli, 

samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i autokarów, ciągników, z wyjątkiem 

                                                 
1
  

Wymogi dla Poręczycieli:  

1. Minimalna kwota brutto przychodu miesięcznego w przypadku wsparcia finansowego do 10 000 PLN wynosi  

   1 500 PLN na każdego z poręczycieli, 

2. Minimalna kwota brutto przychodu miesięcznego w przypadku dotacji inwestycyjnej do 22 000 PLN wynosi   

2 000 PLN na każdego z poręczycieli, 

3. Minimalna kwota brutto przychodu miesięcznego w przypadku dotacji inwestycyjnej powyżej 22 000 PLN 

wynosi 2 500 PLN na każdego z poręczycieli, 

4. W przypadku osób fizycznych będących poręczycielami wymagane będzie przedstawienie zaświadczenia z 

zakładu pracy – mieszczącego się na terytorium RP - o średniej wysokości wynagrodzenia  z 3 ostatnich 

miesięcy oraz o okresie zatrudnienia – wzór zaświadczenia do pobrania na stronie TARR S.A. 

5. Poręczycielem może być również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w tym przypadku 

wymagane będzie przedstawienie kopii PIT-u za poprzedni rok obrotowy z potwierdzeniem jego złożenia w US, 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

6. W przypadku, gdy poręczycielem będzie emeryt jego wiek nie może przekraczać 78 lat, w tym przypadku 

wymagane będzie przedstawienie ostatniego odcinka z emerytury. 

7. W przypadku, gdy poręczycielem będzie rolnik wymagane będzie przedstawienie zaświadczenia z Urzędu 

Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego bądź innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymogów 

dochodowych określonych dla poręczycieli. 
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specjalistycznych środków transportu np. wózków widłowych, dźwigów 

samochodowych. 

8. Uczestnik projektu, który otrzyma wsparcie finansowe zobowiązany jest do 

prowadzenia działalności gospodarczej w sposób nieprzerwany przez  okres 12-m-cy od 

dnia podpisania umowy.  

9. W przypadku nie dotrzymania między innymi warunku o którym mowa w § 5 ust. 8, 

Uczestnik Projektu zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanego wsparcia wraz z 

odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych. 

10. Uczestnik Projektu zobowiązany będzie do rozliczenia się z otrzymanego wsparcia 

finansowego zgodnie z zapisami umów stanowiących Załącznik nr 10 i 11 do 

regulaminu. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora 

Projektu, 

2. Ostateczna interpretacja regulaminu projektu leży w kompetencji TARR S.A.  


