Poznań, dnia 19 maja 2021r.

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do webinarium z dnia 18 kwietnia 2021r. dotyczącego m.in. projektu „Dotacja na Twoją firmę”, poniżej
przedstawiamy pytania Uczestników spotkania wraz z odpowiedziami.
Czy w okresie od złożenia formularza rekrutacyjnego do czasu otwarcia działalności gospodarczej osoby
bierne zawodowo mogą podejmować pracę dorywczą? (umowa zlecenie)
Tak, mogą. Nie będzie to miało jednak wpływu na przyznanie punktów dodatkowych na etapie rekrutacji.
Zachęcamy, aby umowę zawrzeć jeszcze w maju 2021 (przed złożeniem formularza rekrutacyjnego), aby uzyskać
dodatkowe 20 punktów (osoby bierne zawodowo nie otrzymują dodatkowych punktów).
Czy w momencie złożenia formularza rekrutacyjnego osoba staje się automatycznie uczestnikiem
projektu i czy można otrzymać zaświadczenie o przystąpieniu do projektu w celu przedłożenia np. w
mopr?
Osoba przystępująca do projektu staje się Uczestnikiem Projektu dopiero w momencie rozpoczęcia szkoleń. Niemniej
jednak, jeśli będzie taka konieczność, możemy przygotować stosowną informację o złożeniu formularza i udziale w
projekcie.
Czy mogę założyć działalność wcześniej niż w grudniu, przed ostatecznym rozstrzygnięciem konkursu
np. we wrześniu po szkoleniach?
Nie, nie jest to możliwe. Uczestnik projektu może założyć działalność dopiero po otrzymaniu informacji o przyznaniu
dotacji jednorazowej i wsparcia pomostowego.
Proszę o informację jak wygląda wsparcie dla osób, które zarejestrowały spółkę z o.o. z dwoma
wspólnikami, czy można otrzymać wsparcie na otwarcie działalności gospodarczej?
Osoba, która jest udziałowcem w spółkach kapitałowych, czy też pełni w takiej spółce funkcje zarządcze nie jest
wyłączona z możliwości uzyskania wsparcia. Niemniej jednak, jeśli otrzymuje ona wynagrodzenie za pełnienie funkcji
członka zarządu czy też prokurenta, albo wypłacona została dywidenda, wartość tych wypłat jest doliczana do
wartości zarobków, jakie należy uwzględnić przy badaniu możliwości udziału w projekcie – tzn. czy nie przekroczono
120% minimalnego wynagrodzenia brutto.
Czy plan budżetu musi być równy dokładnej kwoty dotacji, czy może ją przewyższać z założeniem, że
każdy wydatek powyżej kwoty 20 528 zł Uczestnik finansuje samodzielnie?
Minimalna wartość przedsięwzięcia to 23.050,00 zł, z czego dotacja to 20.528,00 zł, a wkład własny to minimum
2.522,00 zł. Wobec powyższego wartość przedsięwzięcia może być większa niż wskazana wartość 23.050,00 zł.
Wówczas faktycznie Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia większego niż 2.522,00 zł wkładu własnego.
Jak dokładnie wygląda sprawa poręczeń?
W projekcie jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o udzieleniu wsparcia finansowego przewidziano
weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Weksel oraz deklaracja wekslowa są podpisywane przez Uczestnika
Projektu, współmałżonka – jeśli Uczestnik jest w związku małżeńskim (niezależnie od ustanowienia rozdzielności
majątkowej) oraz przez poręczyciela – warunek konieczny. Poręczycielem może być osoba, która w ostatnich 12
miesiącach przed zawarciem umowy uzyskiwała dochód (z umowy o pracę, emerytury, renty, czy też działalności
gospodarczej).
Czy przy składaniu wniosku jest potrzebne zaświadczenie o dochodach?
Nie wymaga się takiego dokumentu. Podstawą weryfikacji spełnienia warunków udziału w projekcie są umowy
dotyczące zatrudnienia zawarte przez Uczestnika. W przypadku umów cywilno-prawnych (umów zlecenie, o dzieło)
może być wymagane dostarczenie wystawionych rachunków.
Czy wsparcie pomostowe podlega rozliczeniu i na jakich zasadach? Ze wsparcia pomostowego ma zostać
opłacony ZUS, ale czy można opłacać inne rzeczy i czy trzeba okazać się na tę okoliczność rachunkami
czy wystarczy tylko potwierdzenie opłacenia ZUS?
Czy dodatkowe wsparcie pomostowe również podlega rozliczaniu na podstawie rachunków, faktur?

Wsparcie pomostowe podlega comiesięcznemu rozliczaniu. Do 20 dnia każdego miesiąca Uczestnik przedstawia
Rozliczenie wsparcia pomostowego (załącznik do Regulaminu udzielania wsparcia) wraz z dowodami księgowymi
(faktury, rachunki, umowy itp.) oraz potwierdzeniami zapłaty potwierdzającymi wydatkowanie otrzymanych
wcześniej środków. Aby otrzymać kolejną transzę wsparcia pomostowego należy rozliczyć co najmniej 70%
wcześniej otrzymanych środków. Wsparcie pomostowe powinno być przeznaczone na finansowanie stałych,
miesięcznych kosztów związanych z prowadzeniem działalności – w tym przede wszystkim ZUS, najem, usługi
księgowe, prawne, promocyjne, telekomunikacyjne, wynagrodzenie wraz ze składkami zatrudnionych pracowników,
szkolenia, kursy itp. Środki ze wsparcia pomostowego nie mogą być ponoszone na te same wydatki, jakie zostały
sfinansowane z dotacji jednorazowej.
Czy osoba, która stara się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, może starać się o dotację?
W ramach projektu nie ma żadnych wyłączeń związanych z udziałem osób starających się o ogłoszenie upadłości
konsumenckiej. Co do zasady też środki z dotacji są wolne od zajęć. Niemniej jednak jeśli decyzja o przyznaniu
dofinansowania i wypłata środków nastąpi przed postanowieniem końcowym sądu, zakupione w ramach
przedsięwzięcia środki trwałe i wartości niematerialne i prawne mogą zostać wciągnięte do masy upadłościowej.
Dodatkowo, są w orzecznictwie przypadki, gdzie sąd umorzył postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
jeśli w czasie jego trwania założono działalność gospodarczą.
Jak długi ma być (może być) opis w formularzu rekrutacyjnym? Ile znaków, słów? Czy można
powiększać oryginalne tabelki? Czy można dodawać własne załączniki?
Formularz rekrutacyjny musi być na tyle długi, aby wyczerpywał odpowiedzi na poszczególne pytania zawarte w
poszczególnych punktach, jednak nie nazbyt długi, żeby nie przesłonić podstawowych informacji dotyczących
przedsięwzięcia. Zbyt lakoniczny opis na pewno nie da możliwości przyznania maksymalnej ilości punktów. We
formularzu, po lewej stronie wskazano przy każdym punkcie pytania pomocnicze, na który należy odpowiedzieć w
możliwie kompleksowy sposób. Formularz sam w sobie wymaga chociażby wstępnej analizy produktów/usług,
klientów, konkurencji, a także budżetu przedsięwzięcia. Oczywiście, można rozszerzać pola w dokumencie.
Jednocześnie co do zasady nie należy załączać dodatkowych dokumentów, oświadczeń, dyplomów, listów
intencyjnych itp. Wszelkie informacje o Uczestniku i podjętych przez niego działaniach przygotowawczych, należy
zawrzeć w formularzu. Wymagane załączniki to dokumenty potwierdzające status na rynku pracy – umowy,
zaświadczenia PUP, zaświadczenia ZUS.
Czy we wniosku czerwcowym trzeba także przedstawić kwoty pomostowe w budżecie?
Nie, formularz nie wymaga informacji w tym zakresie.
A czy po rozpoczęciu działalności gospodarczej można zatrudnić się na etacie?
Czy w trakcie trwania działalności może podjąć zatrudnienie? Zatrudnienie na etacie?
Tak, co do zasady można. Nie może to być jednak ten sam pracodawca, u którego Uczestnik pracował przed
założeniem działalności.
Czy w formularzu rekrutacyjnym w czerwcu muszę już podać adres, pod którym planuję rozpocząć
działalność w grudniu?
Jeśli ten adres jest znany, należałoby go podać – np. będziemy prowadzić działalność w swoim domu, ponieważ
mamy w nim odpowiednie warunki. Można też podać przybliżoną lokalizację – np. konkretną dzielnicę miasta lub
miejscowość. Można też wskazać od kogo i dlaczego planujemy wynająć lokal, lub wśród jakich lokali będziemy
szukać. Każda doprecyzowująca informacja pozwala Komisji Rekrutacyjnej ocenić Uczestnika jako osobę, która
kompleksowo i skrupulatnie przygotowuje się do prowadzenia działalności gospodarczej.
Czy poręczycielem może być ktoś z rodziny np. rodzeństwo, rodzic?
Tak.
W dniu 24 maja zaczynam pracę na umowę zlecenie. Chciałem dowiedzieć się czy w takim przypadku
kwalifikuje się jako osoba pracująca?
Jeśli umowa będzie obowiązywać na dzień 7 czerwca 2021, to tak.
Jak się ma sprawa z głównym PKD i innymi pobocznymi? Jeśli jednak życie pokazało by że jednak profil
działalności poszedł w innym kierunku od zakładanego. Więcej zleceń na poboczne PKD niż główne
wskazane w formularzu?

Jeśli mamy do czynienia z działalnością otwieraną w branży odnawialnych źródeł energii, to musi być to działalność
wiodąca, podstawowa, zatem zmiana kodu PKD nie jest możliwa. W każdym innym przypadku, nie jest to co do
zasady problem. Z punktu widzenia projektu jasnym jest, że między formularzem a biznesplanem może dojść do
doprecyzowania biznesu, budżetu, przychodów itp. Etapy projektu są właśnie po to, aby zwrócić Uczestnikom uwagę
na poszczególne aspekty prowadzenia działalności. Można zatem modyfikować swoją wizję firmy zaprezentowaną w
formularzu rekrutacyjnym. Nie może jednak dojść do całkowitej zmiany koncepcji biznesowej – np. byłem stolarzem,
będę kurierem.
Czy zatrudnienie freelancera to również kwalifikuje się jako zatrudnienie pracownika?
Jeśli taka osoba zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę na co najmniej ½ etatu na okres co najmniej 1
miesiąca, to tak. Nie przyznaje się punktów dodatkowych za zatrudnienie na podstawie umów cywilno-prawnych.
Czy po 12 miesiącach weksel jest zwracany wystawcy?
Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową jest zwracany po rozliczeniu przez WARP Sp. z o.o. wniosku o płatność
końcową, co nastąpi najprawdopodobniej w II połowie 2023 roku.
Jeżeli jest rozdzielność majątkowa to czy jest niezbędne, aby małżonek poręczał?
Tak, współmałżonek zawsze poręcza weksel.
Jeśli pracuje na 1/2 etatu jakiej wysokości wynagrodzenia brutto nie mogę przekroczyć, by skorzystać
z dotacji?
Kwota zarobków nie może wówczas przekroczyć ½ ze 120% minimalnego wynagrodzenia, czyli 1.680,00 zł
(3.360,00 zł x ½).
Kiedy mogę najwcześniej złożyć wypowiedzenie - w grudniu przy podpisywaniu umowy? Liczy się data
złożenia wypowiedzenia czy wygaśnięcie stosunku pracy po okresie wypowiedzenia?
Status na rynku pracy jest weryfikowany na trzech etapach projektu – na moment złożenia formularza
rekrutacyjnego (07.06.2021), rozmowy z doradcą zawodowym (lipiec 2021) oraz na moment prowadzenia szkoleń
(sierpień/wrzesień 2021). Wypowiedzenie najbezpieczniej złożyć, kiedy ma się pewność, że otrzymało się dotację i
wsparcie pomostowe. Liczy się data ustania stosunku pracy, dlatego też, ze względu na bardzo krótki okres realizacji
całego projektu, najlepiej skorzystać z wypowiedzenia za porozumiem stron.
Czy można założyć działalność, którą obecnie prowadzi mąż. Sprzedawać ten sam towar?
Jeśli nie będzie się to wiązało z przejęciem działalności po członku rodziny, tylko powstanie dodatkowa działalność,
projekt nie wyklucza takiej możliwości.
Czy szkolenia są dla wszystkich, którzy złożą formularz, czy tylko dla wybranych w procesie rekrutacji?
Szkolenia w projekcie są przewidziane dla osób, które zostaną wybrane w procesie rekrutacji. W sumie w etapie
szkoleniowym wezmą udział 84 osoby.
Czy po założeniu działalności Beneficjent musi przedstawiać co miesiąc obroty?
Projekt nie zakłada rozliczania Uczestników z osiąganych przychodów. Niemniej jednak, jeśli obroty będą znacząco
odbiegać od zaplanowanych w biznesplanie, na pewno zostanie do Uczestnika skierowane zapytanie o powody
takiego stanu rzeczy.
Jak wygląda zwrot weksla? Korespondencyjnie czy osobisty odbiór?
Zwrot weksla odbywa się na pisemny wniosek Uczestnika. WARP Sp. z o.o. skieruje do Uczestników informację o
możliwości zwrotu weksla wraz ze wzorem wniosku. Do wyboru przewidziano dwie opcje: przesłanie anulowanego
oryginału weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz protokół komisyjnego zniszczenia weksla in blanco wraz
z deklaracją wekslową. Projekt nie przewiduje osobistego odbioru weksla z dwóch powodów: pandemii COVID-19
oraz konieczności stawienia się ponownie wszystkich osób podpisanych na wekslu in blanco i deklaracji wekslowej,
co jest dość uciążliwe.
Patrząc na poprzednie edycje, gdzie ludzie mieli problemy? Precyzując osoby które wcześniej startowały
w poprzednich edycjach i którym osobom nie wyszyło i musieli zwrócić otrzymane pieniądze jakie były
to głównie powody? A może nie było takiej osoby? I jeszcze zwrot jest 100% otrzymanych czy jaka
część?

Co do zasady zwrot dotyczy 100% otrzymanych środków wraz z odsetkami od dnia zapłaty do dnia zwrotu. W
poprzednich projektach nie było jednak żadnej osoby, która musiała zwrócić środki ze względu na trudności związane
z utrzymaniem działalności. Należy podkreślić, że podstawowym warunkiem jaki wynika z zawartej umowy o
udzieleniu wsparcia finansowego jest utrzymanie działalności przez okres 12 miesięcy w Wielkopolsce. Warunkiem
dodatkowym jest comiesięczne rozliczanie wsparcia pomostowego. Są to zatem warunki dość proste do spełnienia.
Kluczowymi jednak problemami związanymi z prowadzonymi działalnościami są: przeszacowanie przychodów na
etapie przygotowywania biznesplanu, bagatelizowanie działań promocyjnych i tym samym trudności z bieżącym
finansowaniem działalności. Osoby zakładające działalność z udziałem dofinansowania mają zatem co do zasady
bardzo podobne problemy jak każdy inny przedsiębiorca. Statystycznie jednak podmioty powstałe z udziałem
dofinansowania utrzymują się na rynku dłużej – np. w projekcie, w którym Uczestnicy zakładali działalność w 2018,
do teraz aktywnych jest 46 podmiotów z 50 powstałych.
Czy wsparcie pomostowe będzie udzielane w stałej kwocie, czy w zależności od planu wydatków?
Wsparcie pomostowe jest wypłacane w stałej miesięcznej kwocie – 1.514,50 zł lub 2.152,00 zł. Niemniej jednak,
aby otrzymać kolejną transzę wsparcia pomostowego należy rozliczyć co najmniej 70% wcześniej otrzymanych
środków. Ważne jest zatem prawidłowe rozplanowanie wydatków, jakie mają być ponoszone ze wsparcia
pomostowego.
Czyli do póki nie założę działalności muszę być zatrudniona?
Status na rynku pracy jest weryfikowany na trzech etapach projektu – na moment złożenia formularza
rekrutacyjnego (07.06.2021), rozmowy z doradcą zawodowym (lipiec 2021) oraz na moment prowadzenia szkoleń
(sierpień/wrzesień 2021).
W jakim terminie należy dokonać zakupu na kwotę dotacji?
Środki z dotacji jednorazowej muszą zostać wydatkowe w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy o udzieleniu
wsparcia finansowego.
Jeżeli składam wniosek i jestem zatrudniony, ale na umowie mam więcej niż 120% minimum, następnie
tracę pracę, czyli jestem bezrobotny, to mogę aplikować? Będę miał 10 pkt jako os bezrobotna?
Niestety osoba, która na dzień złożenia formularza rekrutacyjnego (według stanu z maja 2021) zarabia więcej niż
120% minimalnego wynagrodzenia, nie spełnia warunków udziału w projekcie i nie może wziąć w nim udziału.
Jakie są kryteria punktacji w ocenie formularza, np.: Stopień przygotowania do realizacji - czy więcej
punktów otrzymuje się za wcześniejsze inwestycje (dotychczasowe szkolenia, zakup sprzętu itp.?)
Osoba, która wcześniej podjęła działania związane z planowaną działalnością – np. wykupiła domenę, znalazła lokal,
odbyła szkolenia, opracowała logo firmy itp. będzie co do zasady lepiej oceniona niż osoba, która nagle, bez
przygotowania, bez pasji i doświadczenia zamierza założyć jakąś działalność. W pierwszym przypadku Komisja
Rekrutacyjna, ale też doradca zawodowy, będą traktować taką osobę jako bardziej zmotywowaną i zaangażowaną,
a zatem mającą większe szanse na osiągnięcie komercyjnego sukcesu.
Jakie kryterium będzie podstawą w punkcie "charakterystyka konkurencji" - dobry szczegółowy opis,
czy sytuacja na rynku (duża/mała konkurencja)?
W punkcie dotyczącym charakterystyki konkurencji liczymy na dogłębną, przemyślaną analizę faktycznie
występujących na rynku podmiotów, z którymi Uczestnik będzie musiał się zmierzyć w walce o potencjalnego klienta.
Wielkość rynku, jego nasycenie i ilość podobnych firm nie są wyznacznikiem możliwości osiągnięcia sukcesu, zatem
na etapie ilość konkurencji nie ma znaczenia. Znaczenie ma tylko to, czy Uczestnik jest świadomy istnienia
konkurencji i w jaki sposób zamierza prowadzić strategię konkurowania.
Czy w formularzu można zawrzeć informację o zleceniach, które będę miał zapewnione po otwarciu
działalności? Chodzi o zlecenia od kontrahentów?
Zdecydowanie jest to bardzo ważny element przygotowania Uczestnika do prowadzenia biznesu i informacja w tym
zakresie powinna zostać zawarta w formularzu. Pokazuje ona, że Uczestnik, przynajmniej w pierwszej fazie, ma
zapewniony zbyt produktów/usług, co pozwoli na osiągnięcie pierwszych przychodów.
Czy szkolenia powinny być uwzględnione w budżecie dotacji, czy wsparcia pomostowego?
Szkolenia mogą być uwzględnione zarówno w ramach kwoty dotacji, jak i wsparcia pomostowego. Wszystko zależy
od tego, czy jest to szkolenie, które np. uprawnia do prowadzenia danego rodzaju działalności – wówczas powinno
się takie szkolenie zaplanować w ramach dotacji, czy też jest to szkolenie, dzięki któremu będzie możliwe

wprowadzenie na rynek nowych produktów/usług – w takim przypadku szkolenie takie może być sfinansowane ze
wsparcia pomostowego.
Jakie PKD ująć w segmencie OZE?
Niestety Polska Klasyfikacja Działalności nie przewiduje konkretnych kodów dla działalności OZE. PKD, które można
uznać za dotyczące prowadzenia działalności w ramach branży odnawialnych źródeł energii związane będzie z
rodzajem działalności – np. instalator paneli fotowoltaicznych wskaże PKD związane z instalacjami elektrycznymi,
monter pomp ciepła wskaże PKD związane z instalacjami hydraulicznymi, sprzedawca paneli fotowoltaicznych
wskaże PKD związane z obrotem towarami pozostałymi, a projektant domów pasywnych wskaże PKD związane z
projektowaniem budynków. Ocena, czy działalność będzie prowadzona w ramach branży odnawialnych źródeł energii
odbywa się na podstawie ogółu informacji zawartych we formularzu oraz uzyskanych w trakcie rozmowy z Komisją
Rekrutacyjną.
Jakie PKD dla działalności smart?
Co do zasady podstawowe grupy kodów PKD zostały ujęte w załączniku nr 5 do Regulaminu rekrutacji – dokumenty
są dostępne na stronie twojafirma.warp.org.pl w zakładce Dokumentacja. Niemiej jednak należy rozpocząć od
ustalenia PKD naszej planowanej działalności. Następnie należy zweryfikować, czy dany kod PKD zawiera się w ww.
Załączniku do Regulaminu. Następnie należy odnieść się do Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata
2015-2020 i zweryfikować, czy planowana działalność wpisuje się w podstawowe kierunki rozwoju gospodarki
regionu.
Czy są jakieś rokowania na następne edycje?
Należy założyć, że jest to ostatnia szansa na dofinansowanie do własnej działalności w ramach projektów
finansowych z WRPO 2014+. Kolejne projekty na rozpoczęcie działalności gospodarczej, o ile zostaną uwzględnione
w programach priorytetowych Wielkopolski, będą prawdopodobnie dostępne około 2023 roku.
Wszelkie szkolenia, do którego momentu będą brane pod uwagę do punktacji? Przy złożeniu wniosku
czy przy rozmowie z doradcą / budowaniu biznesplanu?
Szkolenia będą brane pod uwagę na każdym etapie w zależności od stopnia ich ukończenia. Samo zwrócenie we
formularzu rekrutacyjnym uwagi na rozpoczęcie szkoleń w zakresie związanym z planowanym przedsięwzięciem,
wskazuje na zaangażowanie i motywację do prowadzenia działalności gospodarczej i będzie uwzględniane w ocenie
dokonywanej przez Komisję Rekrutacyjną i doradcę zawodowego.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Pytaniami i Odpowiedziami z wcześniej prowadzonych webinarów
dostępnymi na stronie twojafirma.warp.org.pl w zakładce Ważne informacje.
W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Zespołu Wsparcia Inwestycji pod numerami tel. 61 65
06 240, 61 65 06 214, 61 65 06 260, 61 65 06 259, 61 65 06 280 oraz 61 65 06 218.

