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02.01.2019

REGULAMIN PRZYZNAWANIA GRANTU
Przed zmianą
§ 2 pkt 6a. Uczestnicy/czki projektu na etapie złożenia wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na
rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego szkoleniowo‐doradczego składają
oświadczenie o statusie podatnika VAT. Dotacja wypłacana jest w kwocie brutto (tj. z podatkiem VAT)
tym Uczestnikom/czkom projektu, którzy/1e oświadczyli/ły, że nie zamierzają zarejestrować się jako
podatnik VAT, a w kwocie netto (tj. bez podatku VAT) tym Uczestnikom/czkom projektu, którzy/re
oświadczyli/ły, że zamierzają zarejestrować się jako podatnik VAT.
Po zmianie
§ 2 pkt 6a. Uczestnik/czka projektu wnioskuje o przyznanie dotacji w kwocie wynikającej ze
sporządzonego przez niego/nią biznesplanu (uwzględniającej potencjalny podatek VAT) z
uwzględnieniem § 2 ust. 6 i składa oświadczenie o statusie podatnika VAT. Wypłata środków
występuje:
‐ w kwocie pełnej – tj. kwocie przyznanej przez Komisję Oceny Wniosków w przypadku, gdy
Uczestnik/czka w oświadczeniu składanym przy podpisywaniu umowy o powierzenie grantu wskaże, iż
nie zamierza się zarejestrować jako podatnik VAT,
‐ w kwocie pomniejszonej – tj. kwocie stanowiącej iloraz kwoty przyznanej przez Komisję Oceny
Wniosków i liczby 1,23 z uwzględnieniem zaokrągleń do 2 miejsc po przecinku(np. kwota 123,00
zł/1,23=100,00 zł) – w przypadku, gdy uczestnik/czka w oświadczeniu składanym przy podpisywaniu
umowy o powierzenie grantu wskaże, iż zamierza się zarejestrować jako podatnik VAT. W przypadku,
gdy harmonogram rzeczowo‐finansowy obejmuje więcej niż 1 pozycję, wartość każdej z tych pozycji
oblicza się zgodnie z zasadami określonymi powyżej z uwzględnieniem ewentualnych różnic
groszowych, tak aby suma pozycji odpowiadała kwocie pomniejszonej.
Przed zmianą
§ 6 pkt 6.
O rodzaju wymaganego zabezpieczenia od danego Uczestnika/czki projektu decyduje
Partner podpisujący umowę o udzielenie wsparcia finansowego z Uczestnikiem/czką projektu na
podstawie opinii komisji przeprowadzającej analizę ryzyka niedotrzymania warunków umowy o
udzielenie wsparcia finansowego, w skład której wchodzą: doradcy biznesowi,
psycholodzy/coachowie, pracownicy administracji projektu. Decyzja o rodzaju wymaganego
zabezpieczenia przekazywana jest Uczestnikowi/czce najpóźniej wraz z informacją o pozytywnym
wyniku oceny wniosku o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Po zmianie
§ 6 pkt 6 (usunięto)
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Przed zmianą
§ 7 ust. 9 Grant wypłacany jest w kwocie brutto tym Grantobiorcom, którzy złożyli oświadczenie, że
nie zamierzają zarejestrować się jako podatnik VAT, a w kwocie netto tym Grantobiorcom, którzy
złożyli oświadczenie, że zamierzają zarejestrować się jako podatnik VAT

Po zmianie
§ 7 ust. 9 Grant wypłacany jest w kwocie pełnej tym Grantobiorcom, którzy złożyli oświadczenie przy
podpisywaniu umowy o powierzenie grantu wskazujące, iż nie zamierzają się zarejestrować jako
podatnik VAT, a w kwocie pomniejszonej tym Grantobiorcom, którzy złożyli oświadczenie przy
podpisywaniu umowy o powierzenie grantu wskazujące, że zamierzają zarejestrować się jako podatnik
VAT.
Przed zmianą
§ 7 ust. 10 Grantobiorcy, którzy otrzymali grant w kwocie brutto zobowiązani są do zgłoszenia
Beneficjentowi faktu zarejestrowania się jako podatnik VAT (najpóźniej do 14 dni od daty
dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług). Obowiązek ten
spoczywa na Grantobiorcy w okresie pierwszych 18 pełnych miesięcy od dnia rozpoczęcia
działalności gospodarczej.
Po zmianie
§ 7 ust. 10 Grantobiorcy, którzy otrzymali grant w kwocie pełnej, zobowiązani są do zgłoszenia
Beneficjentowi faktu zarejestrowania się jako podatnik VAT (najpóźniej do 14 dni od daty
dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług). Obowiązek ten
spoczywa na Grantobiorcy w okresie pierwszych 18 pełnych miesięcy od dnia rozpoczęcia
działalności gospodarczej.
Przed zmianą
§ 7 ust. 11 W przypadku, gdy grant został wypłacony w kwocie brutto, a Grantobiorca uzyskał
prawną możliwość odzyskania podatku VAT, Grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu kwoty
podatku VAT sfinansowanego z grantu w terminie do 90 dni od dnia dokonania zgłoszenia
rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług.
Po zmianie
§ 7 ust. 11 W przypadku, gdy grant został wypłacony w kwocie pełnej, a Grantobiorca zarejestrował
się jako podatnik VAT, Grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu kwoty stanowiącej różnicę kwoty
pełnej i pomniejszonej w terminie do 90 dni od dnia złożenia pierwszej deklaracji podatkowej.
Przed zmianą
§ 7 ust. 12 Zapisy § 2 ust 6a oraz § 7 ust 10‐12 obowiązują Uczestników/czki projektu, który rozpoczęli
udział w projekcie począwszy od 01.12.2018.

Po zmianie
§ 7 ust. 12 Zapisy § 2 ust 6a oraz § 7 ust 9 ‐12 obowiązują Uczestników/czki projektu, którzy/re
rozpoczęli/ły udział w projekcie począwszy od 01.12.2018.

Dodano zapis
§ 9 ust. 11 Uczestników/czki projektu, którzy/re rozpoczęli/ły udział w projekcie przed dniem
01.12.2018r. i podpisują umowę o powierzenie grantu po 01.01.2019r. obowiązują wszystkie zapisy
niniejszego Regulaminu oraz nowy wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

UMOWA O POWIERZENIE GRANTU
Przed zmianą
§ 4 ust. 12 Grant wypłacany jest w kwocie brutto tym Grantobiorcom, którzy złożyli oświadczenie, że
nie zamierzają zarejestrować się jako podatnik VAT, a w kwocie netto tym Grantobiorcom, którzy
złożyli oświadczenie, że zamierzają zarejestrować się jako podatnik VAT.
Po zmianie
§ 4 ust. 12 Grant wypłacany jest w kwocie pełnej tym Grantobiorcom, którzy złożyli oświadczenie przy
podpisywaniu umowy o powierzenie grantu wskazujące, iż nie zamierzają się zarejestrować jako
podatnik VAT, a w kwocie pomniejszonej tym Grantobiorcom, którzy złożyli oświadczenie przy
podpisywaniu umowy o powierzenie grantu wskazujące, że zamierzają zarejestrować się jako podatnik
VAT.

Przed zmianą
§ 4 ust. 13 Grantobiorcy, którzy otrzymali grant w kwocie brutto zobowiązani są do zgłoszenia
Beneficjentowi faktu zarejestrowania się jako podatnik VAT (najpóźniej do 14 dni od daty
dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług). Obowiązek ten
spoczywa na Grantobiorcy w okresie pierwszych 18 pełnych miesięcy od dnia rozpoczęcia
działalności gospodarczej.
Po zmianie
§ 4 ust. 13 Grantobiorcy, którzy otrzymali grant w kwocie pełnej zobowiązani są do zgłoszenia
Beneficjentowi faktu zarejestrowania się jako podatnik VAT (najpóźniej do 14 dni od daty dokonania
zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług). Obowiązek ten spoczywa na
Grantobiorcy w okresie pierwszych 18 pełnych miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Przed zmianą
§ 4 ust. 14 W przypadku, gdy grant został wypłacony w kwocie brutto, a Grantobiorca uzyskał
prawną możliwość odzyskania podatku VAT, Grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu kwoty
podatku VAT sfinansowanego z grantu w terminie do 90 dni od dnia dokonania zgłoszenia
rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług.
Po zmianie
§ 4 ust. 14 W przypadku, gdy grant został wypłacony w kwocie pełnej, a Grantobiorca zarejestrował
się jako podatnik VAT, Grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu kwoty stanowiącej różnicę kwoty
pełnej i pomniejszonej w terminie do 90 dni od dnia złożenia pierwszej deklaracji podatkowej.
Przed zmianą
§ 4 ust. 9 pkt 10) Nie dokonania zwrotu kwoty podatku VAT sfinansowanego z grantu zgodnie z
zapisami § 4 ust.
Po zmianie
§ 4 ust. 9 pkt 10) Nie dokonania zwrotu kwoty stanowiącej różnicę kwoty pełnej i pomniejszonej
zgodnie z zapisami § 4 ust. 14.
Przed zmianą
§ 7 ust. 2 pkt 11) nie dokona zwrotu kwoty podatku VAT sfinansowanego z grantu zgodnie z zapisami
§ 4 ust.14.
Po zmianie
§ 7 ust. 2 pkt 11) nie dokona zwrotu kwoty stanowiącej różnicę kwoty pełnej i pomniejszonej zgodnie
z zapisami § 4 ust. 14.

Oświadczenia
Przed zmianą
Oświadczenia ‐ W przypadku jeśli grant zostanie mi przyznany w kwocie brutto zobowiązuję się do
niezwłocznego poinformowania Beneficjenta o wystąpieniu prawnej możliwości odzyskania podatku
VAT oraz do zwrotu podatku VAT sfinansowanego ze środków grantu – zgodnie z zapisami umowy
grantowej.
Po zmianie
Oświadczenia ‐ W przypadku, jeśli grant zostanie mi przyznany w kwocie pełnej, zobowiązuję się do
niezwłocznego poinformowania Beneficjenta o zarejestrowaniu się jako podatnik VAT oraz do zwrotu
kwoty stanowiącej różnicę kwoty pełnej i pomniejszonej – zgodnie z zapisami umowy o powierzenie
grantu.

BIZNESPLAN
Przed zmianą
Tabela Identyfikacja wnioskodawcy ‐ Czy wnioskodawca zamierza zarejestrować się jako płatnik
podatku od towarów i usług (VAT) – w przypadku twierdzącej odpowiedzi, kategoria III część 1 pkt II
biznesplanu powinna zostać sporządzona w kwotach netto
Po zmianie
Tabela Identyfikacja wnioskodawcy ‐ Czy wnioskodawca zamierza zarejestrować się jako płatnik
podatku od towarów i usług (VAT)

Przed zmianą
Kategoria III – Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia 1. Przewidywane wydatki
wraz z uzasadnieniem pod względem ekonomiczno ‐ finansowym
W pkt. III należy przedstawić koszty pozostałe (niezbędne do osiągnięcia celu ale planowane do
poniesienia z innych źródeł niż dotacja) wraz ze wskazaniem źródła finansowania. Punkt ten nie
wymaga szczegółowego uzasadnienia, opisu parametrów ani ceny. W przypadku Uczestników, którzy
zadeklarowali status podatnika VAT, w punkcie tym powinna być wskazana wartość podatku VAT
dla planowanych zakupów wskazanych w pkt. II.
II. Wydatki kwalifikowane finansowane z dotacji* ‐ nagłówek tabeli: Koszty brutto/koszty netto
III. działania / koszty nie finansowane z dotacji ‐ Koszty brutto/wartość VAT (dot. podatników VAT)
Poz. 1 Wartość podatku VAT

Po zmianie
Kategoria III – Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia 1. Przewidywane wydatki
wraz z uzasadnieniem pod względem ekonomiczno ‐ finansowym
W pkt. III należy przedstawić koszty pozostałe (niezbędne do osiągnięcia celu ale planowane do
poniesienia z innych źródeł niż dotacja) wraz ze wskazaniem źródła finansowania. Punkt ten nie
wymaga szczegółowego uzasadnienia, opisu parametrów ani ceny.
II. Wydatki kwalifikowane finansowane z dotacji* ‐ nagłówek tabeli: Koszty brutto
III. działania / koszty nie finansowane z dotacji ‐ Koszty brutto

