
 
 

 

Poznań, dnia 16 listopada 2021r. 
 
 
Szanowni Państwo,  

 
W nawiązaniu do webinarium z dnia 16 listopada 2021r. dotyczącego m.in. projektu „Rozwijaj się - 
wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim”, poniżej 
przedstawiamy pytania Uczestników spotkania wraz z odpowiedziami. 
 
Czy mogę wziąć udział w projekcie, jeśli działalność zostanie założona za miesiąc? 

Status osoby przystępującej do projektu jest weryfikowany na moment złożenia formularza oraz 

drugi raz na moment zawarcia umowy wsparcia. Jeśli zarówno złożenie formularza jak i zawarcie 
umowy nastąpi przed złożeniem działalności (uznawanym jako rejestracja/wpis do CEIDG a nie datę 
rozpoczęcia prowadzenia działalności), osoba taka może wziąć udział w projekcie. Ważne jest też, 
aby faktura potwierdzająca zakup szkolenia została wystawiona na osobę fizyczną a nie na podmiot 
gospodarczy. 
 

Czy jeśli ktoś mieszka w Poznaniu i jest tutaj zameldowany może wziąć udział w takim 
projekcie? Oraz jeśli jest wpisany jako udziałowiec w sp. z o.o. jednak nie pobiera 
wynagrodzenia, a w tym momencie szuka pracy? 
Jeśli osoba mieszka w Poznaniu i jest zameldowana w Poznaniu i jednocześnie jest osobą bezrobotną, 
niestety nie kwalifikuje się do udziału w projekcie Rozwijaj się. Taka osoba może skierować się 
do Operatora dla miasta Poznań, którym jest SEKA S.A.  
Jednocześnie osoba posiadająca udziały w spółkach kapitałowych nie jest traktowana jako 

przedsiębiorca pod warunkiem, że nie jest w posiadaniu 100% udziałów i jednocześnie nie jest 
jedynym członkiem zarządu. 
 
Nawiązując do osób, które mogą wziąć udział w szkoleniu - czy bierze się tutaj pod uwagę 
adres zameldowania czy zamieszkania?? 
Pod uwagę w projekcie bierze się adres zamieszkania – zgodnie z Kodeksem Cywilnym adresem 
zamieszkania jest miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu. 

 
Czyli szkolenie musi się zakończyć i należy zdobyć certyfikat do dnia 28.02.2022? 
Tak. 
 
Czy można skorzystać z więcej niż jednej usługi? 
Niestety nie można i nie przewiduje się w projekcie takiej możliwości. 

 

Czyli kursy językowe raczej odpadają, jeśli kurs musi skończyć się 20.02.2022? 
Szkolenia i certyfikacja muszą zakończyć się do 28.02.2022 a nie 20.02.2022. Jednocześnie, jeśli 
kurs językowy będzie zintensyfikowany, jest szansa na udział w nim i uzyskanie kwalifikacji. 
 
Czy będą przewidywane takie programy w przyszłości po zakończeniu obecnego w marcu 
2022? 

Niestety nie przewiduje się takiej możliwości, gdyż wszystkie projekty w tym zakresie skierowane 
o osób indywidualnych kończą się najpóźniej 31.03.2022. Dodatkowo w związku z oczekiwaniem 
na zatwierdzenie planów operacyjnych krajowych i regionalnych dotyczących funduszy na lata 2021-
2027, ilość dostępnych projektów wsparcia jest znacząco ograniczona. 

 
 
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Pytaniami i Odpowiedziami z wcześniej prowadzonych 

webinarów dostępnymi na stronie www.warp.org.pl/oferta/dotacje/rozwijaj-sie w zakładce Ważne 

informacje. 
 
W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Zespołu Wsparcia Inwestycji pod 
numerami tel. 61 65 06 269, 61 65 06 259, 61 65 06 260 oraz 61 65 06 240.  
 


