
 
 

 

 
 

dnia 14 stycznia 2021r. 
 

 
Szanowni Państwo,  
 
W nawiązaniu do webinarium z dnia 12 stycznia 2021r. dotyczącego m.in. projektu „Dotacja na Twoją firmę”, poniżej 
przedstawiamy pytania Uczestników spotkania wraz z odpowiedziami. 
 
 

Czyli wiek 30 lat to podstawa dla całego projektu? 
Tak, w projekcie może wziąć udział osoba, która w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego ma już skończone 30 

lat. 
 
Mam umowę na czas nieokreślony za najniższą krajową. Czy kwalifikuję się do projektu? 
Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem nie większym niż minimalne wynagrodzenie za 
pracę, mogą wziąć udział w projekcie. Będą się kwalifikowały do grupy osób ubogich pracujących. 

 
Czy to jest w przeliczeniu na pełen etat? 
Tak, wszelkie ograniczenia dotyczące wynagrodzenia w oparciu o umowę o pracę należy rozpatrywać w przeliczeniu 
na pełen etat. 
 
Czy liczy się kwota na umowie o pracę? 

Osobą kwalifikującą się w projekcie będzie osoba, której miesięczne zarobki nie przekraczają minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w przypadku osób ubogich pracujących lub 120% minimalnego wynagrodzenia w przypadku 
osób zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych lub umów cywilno-prawnych. 

 
A co z osobami, które zatrudnione są na umowie o pracę na czas nieokreślony, ale na 1/4 etatu. Czy 
łapią się na program? 
Jeśli taka osoba jest zatrudniona na kwotę nie większą niż 650,00 PLN brutto (w grudniu 2020) to będzie traktowana 

jako osoba uboga pracująca. 
 
Czy kwota zarobku jest w przeliczeniu na etat? 
Tak, kwota zarobku jest przeliczana na pełen etat. 
 
Czy osoby będące na urlopie wychowawczym, pracujące na zlecenie mogą startować w programie? 
Jeśli osoba jest zatrudniona na podstawie umowy zlecenie, której zarobki nie przekraczają 120% minimalnego 

wynagrodzenia, to będzie to osoba kwalifikująca się do projektu. 
 
A co z osobami, które zatrudnione są na umowie o pracę na czas nieokreślony, ale na 1/4 etatu i 

zarabiają 1/4 pensji minimalnej. Czy łapią się na program? 
Osoba zatrudniona na podstawie umowy na czas nieokreślony na ¼ etatu z wynagrodzeniem wynoszącym ¼ 
wynagrodzenia minimalnego (czyli w grudniu 650,00 PLN brutto) jest traktowana jako osoba uboga pracująca i 

kwalifikuje się w projekcie. 
 
Ile czasu musi być osoba na bezrobociu żeby była uznana za długotrwale bezrobotną? 
W projekcie „Dotacja na Twoją firmę” osoba długotrwale bezrobotna to osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres 
ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). 
 
Jeśli w styczniu wynagrodzenie przekracza 120% a w lutym brak zatrudnienia to czy mogę złożyć 

wniosek? 
Wynagrodzenie weryfikowane jest w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli w odniesieniu 
do grudnia 2020r. Jednocześnie status osoby w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego, w czasie rozmów z doradcą 
zawodowym i w czasie szkoleń powinien być taki sam. Rozmowy z doradcą zawodowym zaplanowane są na II połowę 

lutego 2021, a szkolenia na kwiecień 2021. 
 
 

 



 
 

 

 
 

Czy po złożeniu w styczniu formularza zgłoszeniowego mogę zmienić swój status z bezrobotnego na 
zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie/umowy o pracę krótkoterminowej (nie przekraczając 

120% miesięcznego wynagrodzenia brutto)? Czy muszę to zgłaszać do WARP? Jeżeli tak, to czy po 
złożeniu formularza, a przed jego ostateczną oceną umowa zlecenie podniesie mi liczbę możliwych do 
otrzymania punktów? 
Status kandydata na rynku pracy weryfikowany jest na moment przystąpienia do projektu, czyli złożenie formularza 
rekrutacyjnego. Zmiana statusu w późniejszym okresie pozostaje bez wpływu na punktację. Jednak podkreślić 
należy, że status osoby w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego, w czasie rozmów z doradcą zawodowym i w 
czasie szkoleń powinien być taki sam. O zmianie statusu informuje się na każdym etapie otrzymywania wsparcia 

poprzez złożenie stosownego oświadczenia na wzorze przygotowanym przez WARP. 
 

Czy zarabiając 3300 brutto i mając umowę na czas nieokreślony jest szansa na jakiekolwiek wsparcie? 
Jeśli taka osoba nie jest imigrantem, reemigrantem, osobą odchodzącą z rolnictwa lub osobą ubogą pracującą (biorąc 
pod uwagę kryterium dochodowe przypadające na członka rodziny w gospodarstwie domowym) to niestety nie może 
wziąć udziału w projekcie. 
 

Co z osobami zatrudnionymi na pełen etat, minimalna pensja, ale będące w trakcie wypowiedzenia? czy 
można ubiegać się o dotację? 
Taka osoba prawdopodobnie będzie uznana za osobę ubogą pracującą. Okres wypowiedzenia traktowany jest jak 
okres zatrudnienia. 
 
Czy jeżeli przed złożeniem wniosku zostanę zatrudniona na podstawie umowy - zlecenia to zwiększą się 

szanse na otrzymanie dotacji? 
Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenie jest uznawana za osobę pracującą i otrzymuje w projekcie 20 pkt. 
Osoby bezrobotne otrzymują 10 pkt. 

 
W jakim okresie trzeba zatrudnić tę osobę od rozpoczęcia działalności ? 
Dodatkową osobę (pracownika) można zatrudnić w dowolnym momencie. Aby dostać 5 punktów na etapie rekrutacji 
za zatrudnienie dodatkowej osoby należy zadeklarować chęć jej zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na co 

najmniej ½ etatu na 1 miesiąc. Natomiast na etapie biznesplanu 1 pkt doliczany jest za każdy deklarowany miesiąc 
zatrudnienia dodatkowej osoby na podstawie umowy o pracę na co najmniej ½ etatu, jednak łączna ilość punktów 
za zatrudnienie dodatkowej osoby będzie nie większa niż 10 pkt. 
 
A czy za zatrudnienie osoby na więcej niż jeden miesiąc dostaje się dodatkowe punkty? 
Aby dostać 5 punktów na etapie rekrutacji za zatrudnienie dodatkowej należy zadeklarować chęć jej zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę na co najmniej ½ etatu na 1 miesiąc. Natomiast na etapie biznesplanu 1 pkt doliczany 

jest za każdy miesiąc zatrudnienia dodatkowej osoby na podstawie umowy o pracę na co najmniej ½ etatu, jednak 
łączna ilość punktów za zatrudnienie dodatkowej osoby będzie nie większa niż 10 pkt. 
 

Czy zatrudnienie młodocianego pracownika liczy się? 
Nie można otrzymać dodatkowych punktów za zatrudnienie młodocianego, jeśli został on zatrudniony w celu 
przygotowania zawodowego. 

 
Czy można zatrudnić pracownika w drugim półroczu prowadzenia działalności? 
Tak, można. Przypominamy jednak, że aby dostać 5 punktów na etapie rekrutacji za zatrudnienie dodatkowej osoby 
musi być ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę na co najmniej ½ etatu na 1 miesiąc. Natomiast na etapie 
biznesplanu 1 pkt doliczany jest za każdy miesiąc zatrudnienia dodatkowej osoby na podstawie umowy o pracę na 
co najmniej ½ etatu, jednak łączna ilość za zatrudnienie dodatkowej osoby będzie nie większa niż 10 pkt. 
 

Proszę jeszcze raz podać gdzie szukać informacji nt smart specialisation? Strony 68-79 gdzie? 
Branże uznane za kluczowe dla rozwoju Wielkopolski zostały szczegółowo opisane w dokumencie pn. Regionalna 
Strategia Innowacji. Działy główne kodów PKD w ramach poszczególnych inteligentnych specjalizacji zawarto w 
załączniku nr 5 do Regulaminu rekrutacji. Aby zdecydować, czy dana działalność będzie mogła być uznana za otwartą 

w ramach branż inteligentnych specjalizacji, należy szczegółowo przeanalizować RSI, a co najmniej strony 68-79 
dokumentu. 
 

 



 
 

 

 
 

Jak wygląda kwalifikacja do projektu jeśli osoba jest zatrudniona na umowa o pracę na okres 3miesięcy 
a wynagrodzenie przekracza kwotę najniższego krajowego wynagrodzenia? 

Wynagrodzenie w takim przypadku może wynieść max 120% minimalnego wynagrodzenia w miesiącu 
poprzedzającym przystąpienie do projektu, czyli dla naboru rozpoczynającego się od 18.01.2021 jest to wartość 
3.120,00 PLN brutto. Jeśli wynagrodzenie jest wyższe, a kandydat nie jest imigrantem, reemigrantem osobą 
odchodzącą z rolnictwa lub osobą ubogą pracującą (biorąc pod uwagę kryterium dochodowe przypadające na członka 
rodziny w gospodarstwie domowym), niestety nie będzie się kwalifikować do projektu. 
 
Czy smart specialisation będzie prowadzenie sesji coachingowych?  

Bez podania kodu PKD i konkretnych usług jakie mają być świadczone w ramach prowadzonej działalności, nie można 
jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie. 

 
Czy smart specialisation będzie produkcja i sprzedaż żywności fermentowanej? 
Bez podania kodu PKD i konkretnych usług jakie mają być świadczone w ramach prowadzonej działalności, nie można 
jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie. Jednocześnie należy sprawdzić, czy kod PKD tego rodzaju działalności nie 
jest wykluczony z możliwości ubiegania się w wsparcie zgodnie z załącznikiem nr 6 do Regulaminu rekrutacji. 

 
Czy do smart specialisation można zaliczyć prowadzenie szkoleń? Jest to pośrednio związane z 
edukacją? 
Bez podania kodu PKD i konkretnych usług jakie mają być świadczone w ramach prowadzonej działalności, nie można 
jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie. 
 

Dobrze rozumiem że osoba długotrwale bezrobotna otrzyma mniej punktów, niż osoba która dopiero co 
stała się bezrobotna? 
Nie. Każda osoba bezrobotna dostaje tyle samo punktów – 10. 

 
Co w przypadku, gdy osoba zostanie zakwalifikowana do projektu jako uboga pracująca, a w 
międzyczasie jej umowa wygaśnie przed założeniem firmy, w trakcie etapu szkoleniowego i nie 
podejmie nowej pracy? 

Status kandydata na rynku pracy weryfikowany jest na moment przystąpienia do projektu, czyli złożenie formularza 
rekrutacyjnego. Podkreślić należy, że status osoby w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego, w czasie rozmów z 
doradcą zawodowym i w czasie szkoleń powinien być taki sam. O zmianie statusu informuje się na każdym etapie 
otrzymywania wsparcia poprzez złożenie stosownego oświadczenia na wzorze przygotowanym przez WARP. 
 
Czy można wnioskować o niepełną dotację ? np. tylko 5 tys. i czy zmienia się wtedy procent wkładu 
własnego? 

Co do zasady można, ale powyższe również podlega ocenie w ramach procedury rekrutacji i może wpłynąć na 
obniżenie punktacji. 
 

Czy osoba która ma udziały w spółce lub jest w zarządzie ale nie otrzymuje z tego tytułu żadnego 
przychodu jest wykluczona z możliwości udziału w projekcie? 
Taka osoba nie jest wykluczona. W przypadku osób posiadających status osoby pracującej należy doliczyć 

uzyskiwane dochody do łącznej wartości zarobków i na tej podstawie zweryfikować, czy nie przekroczono progów 
dochodu w projekcie. 
 
Kiedy trzeba zrezygnować z pracy na umowach? 
Rezygnacja z pracy i formalne rozwiązanie stosunku pracy (najlepiej za porozumieniem stron) musi nastąpić przed 
zawarciem umowy o udzieleniu wsparcia finansowego. 
 

Założenie działalności gospodarczej dopiero w lipcu? Czy będzie może to szybciej? 
Nie będzie można założyć działalności wcześniej. Działalność można założyć dopiero po otrzymaniu decyzji Komisji 
Oceny Biznesplanów o przyznaniu dotacji jednorazowej i wsparcia pomostowego. Powyższe nastąpi w okolicach 
czerwca/lipca 2021r. 

 
Co w przypadku gdy osoba właśnie jest w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę? 
Taka osoba będzie uznana za osobę pracującą. Okres wypowiedzenia traktowany jest jak okres zatrudnienia. 

 
 



 
 

 

 
 

Czyli jak najszybciej trzeba składać formularz? 
Zainteresowanie w projekcie jest duże i spodziewamy się dużej ilości formularzy pierwszego dnia naboru. 

Jednocześnie możemy zamknąć nabór po wpłynięciu 115 formularzy. 
 
Czy w przypadku kiedy w tej chwili pracuje na umowę o prace i zarabiam sporo powyżej 3000 brutto, 
ale złoże wypowiedzenie to umowy o prace jeszcze w styczniu to będę traktowany jako bezrobotny? 
Zakładam ze za porozumieniem stron skończę prace z końcem stycznia? 
W czasie wypowiedzenia status nie zmienia się i nadal ma się status osoby pracującej. Nie rekomendujemy składania 
wypowiedzenia, aby móc ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności. 

 
Skąd pobrać taki wniosek? Jest na stronie WARP? 

Dokumentacja jest dostępna na stronie twojafirma.warp.org.pl. 
 
Czy jeśli maszyna przekracza wartość dotacji czy mogą ją wziąć w leasing? Bo rozumiem, że muszę to 
wpisać w formularz. Czy to koliduje z dotacją ( koszty leasingu nie będą wpisane w dotacje) 
W ramach dotacji nie można finansować leasingu. Jeśli wartość planowanego do zakupu sprzętu przekracza wartość 

dotacji, różnicę Uczestnik zobowiązany jest z własnych środków. 
 
Planowany koszt ma być minimum 23000 Tak? 
Planowany minimalny koszt przedsięwzięcia to 23.050,00 PLN z czego 20.528,00 PLN to dotacja jaka zostanie 
przelana na konto bankowe Uczestnika a 2.522,00 PLN to koszt, jaki Uczestnik musi ponieść ze środków własnych. 
 

Jaki wpływ będzie miała zmiana statusu z bezrobotnego na pracującego na umowę o pracę w trakcie 
tego półrocza? 
Status kandydata na rynku pracy weryfikowany jest na moment przystąpienia do projektu, czyli złożenie formularza 

rekrutacyjnego. Podkreślić należy, że status osoby w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego, w czasie rozmów z 
doradcą zawodowym i w czasie szkoleń powinien być taki sam. O zmianie statusu informuje się na każdym etapie 
otrzymywania wsparcia poprzez złożenie stosownego oświadczenia na wzorze przygotowanym przez WARP. Jeśli 
dojdzie do zmiany statusu na dzień doradztwa/szkoleń, Uczestnik musi nadal wpisywać się w grupę docelową 

projektu. 
 
Kiedy będą dofinansowania dla osób poniżej 30 r.ż. ? 
Dla osób poniżej 30 roku życia przewidziano wsparcie z innych programów pomocowych. Aby poznać szczegóły 
zachęcamy do kontaktu z Punktem Informacji Funduszy Europejskich pod numerem tel. tel. +48 61 65 06 233 lub 
+48 61 65 06 235, e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl. 
 

Dzień dobry, w październiku 2020 wygasła moja umowa o prace, obecnie przebywam na zasiłku 
macierzyńskim (urodziłam w trakcie trwania umowy). Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie? Czy 
kwalifikuje się do ostatniej  grupy docelowej? 

Osoba pobierająca zasiłek macierzyński jest traktowana jako osoba bezrobotna. W związku z powyższym kwalifikuje 
się do projektu. 
 

Czy szkolenia będą online? 
Nie. Planujemy szkolenia stacjonarne z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
 
Czy można zatrudnić członka rodziny? 
Co do zasady można zatrudnić członka rodziny, jednak należy zapoznać się z przepisami prawa dotyczącymi 
zatrudniania współmałżonka i osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe. Należy jednak podkreślić, iż 
posiadania przez członka rodziny statusu osoby współpracującej w ramach działalności i zgłoszonej do ZUS jako 

osoba współpracująca nie będzie uznawane za spełnienie warunku zatrudnienia pracownika.  
 
Mam 3 pytania odnośnie wniosku: 1. Czy nie mając ważnego dowodu osobistego mogę we wniosku 
uwzględnić paszport? 2. Czy z dotacji można założyć jednoosobową Sp. z o.o.? 3. Czy w wydatkach  

dotacji mogę uwzględnić szkolenia potrzebne do założenia firmy? 
Ad. 1 – Tak.  
Ad. 2 – Tak, przy czym należy mieć na uwadze, że koszty składek ZUS nie będą mogły stanowić kosztów spółki. 

Ad. 3 – Tak. 
 



 
 

 

 
 

Kiedy zapada decyzja co do tego, że dany uczestnik otrzymał wsparcie? 
Decyzja zapada po zakończeniu oceny biznesplanów przez Komisję Oceny Biznesplanów. Przewidywany czas 

zakończenia prac KOB to czerwiec 2021r. 
 
Jaki kod PKD ma branża OZE ? Czy instalacja paneli jak również sprzedaż fotowoltaiki ma ten sam kod? 
Tzn. handel – usługi – sprzedaż fotowoltaiki? 
Nie ma kodu przeznaczonego dla branży OZE. Jeśli planowana działalność dotyczy montażu paneli można się 
posłużyć kodem dotyczącym montażu urządzeń elektrycznych o określonej mocy. W przypadku sprzedaży, należy 
odnieść się do kodów dotyczących sprzedaży różnych towarów, sprzętów elektrycznych itp. Polecamy zapoznać się 

z wyszukiwarką dostępną na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd. 

 

Co to znaczy, że nie można przenieść siedziby działalności? Jeśli osoba od której wynajmujemy lokal 
wypowie nam umowę najmu w trakcie prowadzenia działalności, to co w takim przypadku? 
Nie można zmienić lokalizacji poza województwo wielkopolskie. Wszelkie zmiany miejsca prowadzenia działalności 
w ramach Wielkopolski są dopuszczalne. 
 
Czy koszt leasingu samochodu może być rozliczany z pomostówki? 

Tak. Należy jednak zwrócić uwagę na to, aby umowa leasingowa zawarta była na nowopowstałą firmę a nie na osobę 
fizyczną. 
 
Czy branża OZE to również handel częściami fotowoltaiki? Montaż i sprzedaż paneli i innych części? 
Tak.  
 
Jeśli mam umowę zlecenie od 1 stycznia na okres 2 miesięcy mogę się ubiegać o dotację? 

Tak, pod warunkiem, że wynagrodzenie z umowy zlecenie nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia. 

Podkreślić należy, że status osoby w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego, w czasie rozmów z doradcą 
zawodowym i w czasie szkoleń powinien być taki sam. O zmianie statusu informuje się na każdym etapie 
otrzymywania wsparcia poprzez złożenie stosownego oświadczenia na wzorze przygotowanym przez WARP. Jeśli 
dojdzie do zmiany statusu na dzień doradztwa/szkoleń, Uczestnik musi nadal wpisywać się w grupę docelową 
projektu. 
 

Czy można zatem składać dokumenty jako osoba zatrudniona na umowy krótkoterminowe? 
Tak, pod warunkiem, że wynagrodzenie nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia. 
 
Jakie jest to minimum socjalne kwotowo? 
Obecnie minimum socjalne dla osoby samotnej: 701,00 PLN, natomiast dla osoby w rodzinie: 528,00 PLN. 
 

Kobieta powyżej 30r.z od roku bezrobotna samotnie wychowująca 2 małoletnich dzieci czy się 
kwalifikuje do dotacji? 

Osoba bezrobotna pow. 30 r.ż. kwalifikuje się do projektu. 
 
Jeśli chcemy założyć firmę w dwie osoby, to czy każda ma się starać o udział w projekcie czy jakoś to 
na dwie tez może być rozpatrywane, jak lepiej i jaka formę współpracy wtedy między nami założyć? 
Dotacja jest przeznaczona dla osoby, która założy jednoosobową działalność gospodarczą z wpisem do CEIDG lub 

jednoosobową (bez wspólników) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z wpisem do KRS. Nie ma możliwości 
udzielenia dotacji dla dwóch osób. Nie można również w trakcie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności 
włączyć prowadzonego biznesu do jakiejkolwiek spółki. Jednocześnie pozostaje bez wpływu na dotację zawieranie 
umów handlowych między podmiotami.  
 
Co to jest wykształcenie do ISCED 3 włącznie? 
Chodzi o wykształcenie najwyżej średnie. 

 
Czy osoba pracująca musi mieć zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy? 

Nie jest wymagane zaświadczenie o zarobkach. Jednakże osoba pracująca załącza do formularza rekrutacyjnego 
wszystkie umowy jakie ma zawarte na świadczenie pracy. Na tej podstawie weryfikowane jest, czy zarobki nie 
przekraczają wskazanych w projekcie progów. 
 

 



 
 

 

 
 

Czy jeśli pracuję u męża na umowę na zlecenie, mogę wziąć udział w projekcie? 
Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenie jest traktowana jako osoba pracująca. Należy jednak pamiętać o 

spełnieniu warunku mówiącego, że wynagrodzenie nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia. 
 
Straciłem status bezrobotnego 9 stycznia, nie zdążę ponowne się zarejestrować do 18 stycznia, czy 
wystarczy zaświadczenie do 9 stycznia? 
W projekcie kwalifikowane są zarówno osoby bezrobotne zarejestrowane (wówczas przedstawiają zaświadczenie z 
PUP) jak i osoby bezrobotne niezarejestrowane (wówczas przedstawiają zaświadczenie z ZUS o niedoprowadzaniu 
składek). 

 
Czy termin umowa krótkoterminowa to może być umowa o pracę na 3 miesiące ? Czy zatem można 

składać podanie w oparciu o umowę krótkoterminowe ? 
Tak, umowa zawarta na 3 miesiące to umowa krótkoterminowa. 
 
Działalność trzeba utrzymać min.12 m-cy, natomiast w regulaminie napisane jest, że informację o 
statusie działalności należy przekazać w 12, 24, 36 m-cu prowadzenia działalności... o co chodzi? 

Działalność musi być prowadzona nieprzerwanie przez 12 miesięcy. Jednocześnie informacja o statusie to element 
ankiet prowadzonych przez Urząd Marszałkowski mający na celu weryfikację jak dużo działalności utrzymuje się na 
rynku po ustaniu wsparcia ze środków publicznych. Jeden i drugi element są zatem od siebie niezależne. 
 
Czy ważna jest data zawarcia umowy? Czy jeśli jutro się zatrudnię na umowę zlecenie będzie to 
korzystniejsze? 

Nie ma znaczenia okres zatrudnienia przed przystąpieniem do projektu.  
 
Czy osoba która uczy się zaocznie (szkoła policealna) może złożyć wniosek? 

Jeśli ukończyła 30 rok życia i wpisuje się w grupę docelową w projekcie to tak. Jedną z grup docelowych są osoby 
bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby 
spełniające jeden z  warunków: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o 
niskich kwalifikacjach. Należy zaznaczyć, iż w sytuacji, gdy taka osoba jest również zatrudniona to posiada status 

osoby pracującej. Jeżeli natomiast tylko się uczy, prawdopodobnie będzie osobą bierną zawodowo o niskich 
kwalifikacjach.   
 
Kiedy dostarczyć zaświadczenie ZUS o braku opłacania składek dla osób biernych zawodowo? 
Razem z formularzem rekrutacyjnym. 
 
Czy osoba zatrudniona w dwóch firmach na umowę o pracę oraz umowę zlecenie, której wynagrodzenie 

przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia ma szanse na dotację? 
Jeśli taka osoba nie jest imigrantem, reemigrantem, osobą odchodzącą z rolnictwa lub osobą ubogą pracującą (biorąc 
pod uwagę kryterium dochodowe przypadające na członka rodziny w gospodarstwie domowym)  to niestety nie. 

 
W którym momencie całego czasu trwania procesu od momentu złożenia wniosku będę miał pewność że 
otrzymam dotację? 

Ostateczna decyzja o otrzymaniu dotacji przekazywana jest po etapie oceny biznesplanu przez Komisję Oceny 
Biznesplanów, czyli w czerwcu 2021r. 
 
Czy podobne projekty są realizowane na terenie innych województw w Polsce? 
Prawdopodobnie tak. Zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacji Funduszy Europejskich pod numerem tel. tel. 
+48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235, e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl. 
 

Czy projektowanie graficzne jest smart? 
Bez podania kodu PKD i konkretnych usług jakie mają być świadczone w ramach prowadzonej działalności, nie można 
jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie. 
 

Czy wsparcie pomostowe można przeznaczyć na zakup produktów np. modułów ? czy innych elementów 
z przeznaczeniem na handel ? Branża OZE? 
Wsparcie pomostowe ma za zadanie odciążyć nowego przedsiębiorcę z kosztów związanych z prowadzeniem biznesu 

takich jak ZUS, koszty pracownicze, najem, księgowość, promocja itp. Koszty dotyczące zakupu towarów do dalszej 
odsprzedaży, czy materiałów do produkcji nie powinny być ponoszone ze wsparcia pomostowego.  



 
 

 

 
 

 
W którymś z punktów dokumentów jest konieczność oświadczenia, że nie ma się pożytku z posiadanych 

akcji spółek. O jakie akcje chodzi, czy spółek handlowych czy również giełdowych?  
Powyższe dotyczy wszelkich dywidend, wypłat, dochodów pochodzących z uczestnictwa w jakichkolwiek spółkach. 
 
Uzyskanie takiego potwierdzenia do 18.01.2021 będzie trudne. Co w takiej sytuacji? 
Dokument można dostarczyć niezwłocznie. Jednocześnie do formularza można załączyć kserokopię wniosku o 
wydanie zaświadczenia, jakie zostało złożone w ZUS. 
 

We wniosku jest pytanie o VAT dla zakładanej działalności / czemu to służy / czy zadeklarowanie bycia 
vatowcem lub nie wpływa na ocenę punktową wniosku / jeżeli tak to w jaki sposób? 

Deklaracja w zakresie płatnika VAT została na wniosek Urzędu usunięta z formularza. Deklaracja w tym zakresie nie 
ma i nie miała wpływu na ocenę formularza. 
 
Kiedy jest decyzja o przyznaniu dotacji? 
Ostateczna decyzja o otrzymaniu dotacji przekazywana jest po etapie oceny biznesplanu przez Komisję Oceny 

Biznesplanów, czyli w czerwcu 2021r. 
 
Jestem na wypowiedzeniu do końca stycznia czy mogę złożyć wniosek? 
Taka osoba będzie uznana za osobę pracującą. Okres wypowiedzenia traktowany jest jak okres zatrudnienia. 
Podkreślić należy, że status osoby w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego, w czasie rozmów z doradcą 
zawodowym i w czasie szkoleń powinien być taki sam. O zmianie statusu informuje się na każdym etapie 

otrzymywania wsparcia poprzez złożenie stosownego oświadczenia na wzorze przygotowanym przez WARP. Jeśli 
dojdzie do zmiany statusu na dzień doradztwa/szkoleń, Uczestnik musi nadal wpisywać się w grupę docelową 
projektu. 

 
Gdzie można znaleźć dokładną informację o zabezpieczeniu dotacji? 
Dokumentacja taka nie została jeszcze zaakceptowana przez Urząd Marszałkowski. Zabezpieczeniem jest weksel in 
blanco wraz z deklaracją wekslową podpisywany przez Uczestnika, małżonka Uczestnika (jeśli jest on w związku 

małżeńskim) oraz osobę trzecią posiadającą dochody. 
 
Czy jest jakaś pula dla bezrobotnych, czy raczej decydują punkty (co może oznaczać, że żadna osoba 
bezrobotna nie otrzyma wsparcia)? 
W sumie zdecydowana większość osób to osoby pracujące. Około co 7 osoba będzie osobą bezrobotną. 
 
A dla osób będących na VAT, na stronie kwota jest wyższa tak? 

Kwota dotacji zawsze wynosi 20.528,00 PLN. Deklaracja w zakresie płatnika VAT została na wniosek Urzędu usunięta 
z formularza. Deklaracja w tym zakresie nie ma i nie miała wpływu na ocenę formularza a także na wysokość 
wsparcia. 

 
Czy w ramach dotacji 20 tyś mogę kupić np. jedną paletę paneli fotowoltaicznych? 
Nie ma dookreślonego katalogu kosztów kwalifikowanych. W ramach dotacji można zakupić środki, trwałe, 

wyposażenie, oprogramowanie, towary handlowe, produkty, szkolenia, stronę internetową itp. Wszystkie koszty 
analizowane są przez Komisję Rekrutacyjną przez pryzmat pozostałych informacji zawartych w formularzu i na tej 
podstawie podejmowana jest decyzja co do niezbędności zaplanowanych do zakupu elementów dla realizacji 
przedsięwzięcia. 
 
Z kim można konsultować czy jego branża będzie z działu smart speciaalization? Z partnerem z projektu? 
Powyższe można skonsultować zarówno z WARP Sp. z o.o. jak i z Partnerami kontaktując się z pracownikami pod 

wskazanymi na stronie projektu numerami telefonów. Niezbędne jest jednak wskazanie konkretnego kodu PKD 
działalności i przedstawienie planowanych do sprzedaży produktów/usług. 
 
Czy można wydać środki na szkolenia z kompetencji (kursy) i (comiesięczny koszt) - wynajem lokalu. 

Środki z dotacji przeznaczone powinny zostać na zakupy jednorazowe niezbędne, aby planowana działalność mogła 
zacząć działać. Koszty ze wsparcia pomostowego ponoszone są na bieżące wydatki niezbędne do utrzymania 
działalności a obciążające budżet nowego przedsiębiorcy. W ramach dotacji można zatem zakupić środki, trwałe, 

wyposażenie, oprogramowanie, towary handlowe, produkty, szkolenia, stronę internetową itp. Koszty ze wsparcia 
pomostowego powinny być przeznaczone na ZUS, koszty pracownicze, najmy, księgowość, promocja itp. 



 
 

 

 
 

 
Czy można brać udział w 2 naborze jeżeli nie zakwalifikujemy się w 1 naborze? 

Niestety powtórny udział nie jest możliwy. 
 
Czy dokumenty należy złożyć tylko osobiście ? Mąż bądź członek rodziny? 
Przez złożenie dokumentów osobiście rozumie się ich samodzielne dostarczenie do WARP. Nie musi to być kandydat 
do projektu, może to być każda dowolna osoba. 
 
Czy dla osób będących na VAT wkład własny i całość przedsięwzięcia musi być wyższy? 

W związku z uwagami Urzędu Marszałkowskiego, wartość przedsięwzięcia dla płatników VAT i podmioty niebędące 
płatnikami VAT, jest taka sama. 

 
Czy można wydać środki na szkolenia? 
Tak. 
 
Do kiedy należy przedłożyć zaświadczenie ZUS o statusie osoby bezrobotnej? Nie wiem jak szybko ZUS 

przyśle mi ten dokument (wniosek do ZUS już złożyłam). 
Dokument można dostarczyć niezwłocznie. Jednocześnie do formularza można załączyć kserokopię wniosku o 
wydanie zaświadczenia, jakie zostało złożone w ZUS. 
 
Od października do stycznia jestem na wypowiedzeniu za porozumieniem stron, W momencie składania 
wniosku będę jeszcze osoba zatrudnioną. Jednak moje wynagrodzenie jest większe niż 120%. Czy mogę 

ubiegać się o dofinansowanie? 
Jeśli taka osoba nie jest imigrantem, reemigrantem, osobą odchodzącą z rolnictwa lub osobą ubogą pracującą (biorąc 
pod uwagę kryterium dochodowe przypadające na członka rodziny w gospodarstwie domowym), to niestety nie. 

 
Jeszcze pytanie uzupełniające w części pierwszej dzisiejszego spotkania co do żywności fermentowanej. 
Mam na myśli zdrową-kiszoną żywność przeznaczoną dla świadomych konsumentów. Czy to kwalifikuje 
się do otrzymania dotacji na założenie działalności? Czy jest smart? 

Bez podania kodu PKD i konkretnych usług jakie mają być świadczone w ramach prowadzonej działalności, nie można 
jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie. Jednocześnie należy sprawdzić, czy kod PKD tego rodzaju działalności nie 
jest wykluczony z możliwości ubiegania się w wsparcie zgodnie z załącznikiem nr 6 do Regulaminu rekrutacji. 
 
Jeżeli adres działalności to adres zamieszkania i częściowo będzie pod tym adresem wykonywana, to 
czy w comiesięcznych kosztach prowadzenia działalności mogę podać np. rachunek za prąd? 
Tak, co do zasady koszty prądu mogą być finansowane ze środków wsparcia pomostowego. Należy jednak 

zweryfikować, czy nie są niezbędne dodatkowe dokumenty potwierdzające wykorzystanie lokalu na potrzeby 
działalności. 
 

Czy mogę wnieść jako wkład własny komputer? 
Niestety nie. Urząd Marszałkowski w dniu 12 stycznia 2021 zgłosił uwagi do dokumentacji. W związku z powyższym, 
wkład własny może być wniesiony tylko w formie finansowej. 

 
 

 


