
 
 

 

 
 

dnia 26 kwietnia 2021r. 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

W nawiązaniu do webinarium z dnia 22 kwietnia 2021r. dotyczącego m.in. projektu „Dotacja na Twoją firmę”, poniżej 

przedstawiamy pytania Uczestników spotkania wraz z odpowiedziami. 

 

 

W jaki sposób formularz złożyć? 

Formularz należy złożyć w wersji papierowej podpisanej i parafowanej na każdej stronie w siedzibie WARP Sp. z o.o. 

w Poznaniu, oddziale WARP Sp. z o.o. w Pile lub w siedzibach Partnerów – ARR S.A. w Koninie lub EUROCENTRUM 

Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim. Miejsce złożenia formularza zależy od miejsca 

zamieszkania kandydata. 

a) WARP Sp. z o.o. w Poznaniu odpowiedzialna jest za realizację zadań na obszarze następujących powiatów: 

m. Poznań, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, nowotomyski,  obornicki, pilski, poznański, 

szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki, złotowski. 

b) ARR S.A. w Koninie odpowiedzialna jest za realizację zadań na obszarze następujących powiatów:: m. Konin, 

gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, turecki, wrzesiński. 

c) Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim odpowiedzialne jest za realizację 

zadań na obszarze następujących powiatów: m. Kalisz, m. Leszno, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, 

kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, wolsztyński. 

 

Czy określony jest jakiś minimalny okres zatrudnienia przed przystąpieniem do projektu? To znaczy jeśli 

podjęłam pracę na umowę zlecenie od kwietnia 2021 to mogę aplikować o środki? 

Nie ma minimalnego czasu zatrudnienia. Osoba składająca formularz rekrutacyjny musi być zatrudniona w dniu 

złożenia formularza. Następnie utrzymanie statusu na rynku pracy (pracujący, bezrobotny, bierny) jest 

weryfikowane jeszcze dwukrotnie – na moment rozmowy z doradcą zawodowym oraz na moment przystąpienia do 

szkoleń. Weryfikacja poziomu zarobków następuje na podstawie wynagrodzenia z miesiąca poprzedzającego 

przystąpienie do projektu, a jeśli zatrudnienie jest od danego miesiąca – na podstawie danych za dany miesiąc. 

 

Jestem już podatnikiem podatku VAT w ramach najmu prywatnego - czy to nie stanowi problemu?   

Nie ma to wpływu na możliwość wzięcia udziału w projekcie. 

 

Czy działalność może być prowadzona w ramach umowy franszyzowej? 

Tak, może. 

 

Czy wynajem mieszkania wlicza się w zarobek osoby zatrudnionej na na najniższej krajowej? 

Tak, wlicza się każdy dochód uzyskiwany przez kandydata. 

 

Co to są inteligentne specjalności? 

Inteligencje specjalizacje to dziedziny gospodarki, które zostały uznane za kluczowe dla rozwoju Wielkopolski. 

Szczegółowy ich opis zawarto w Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski. Główne działy PKD, które pozwalają 

wstępnie określić, czy dana działalność wpisuje się w branże inteligentnych specjalizacji, zawarto w załączniku nr 5 

do Regulaminu rekrutacji. 

 

Czy założona działalność może być na "małym ZUS ie"? 

Mały ZUS obowiązuje przedsiębiorców, którzy już jakiś czas prowadzą działalność. Nie ma jednak przeszkód, aby 

Uczestnik skorzystał z Ulgi na start lub Preferencyjnych składek ZUS po otwarciu działalności. 

 



 
 

 

 
 

Jak udokumentować wydatki w ramach rozliczeń? 

Wydatki z dotacji jednorazowej Uczestnik winien udokumentować tak, jak każdy zakup dokonywany w ramach 

działalności gospodarczej – na podstawie rachunków, faktur, umów itp., czyli na podstawie dokumentów księgowych 

wystawionych na podmiot gospodarczy a nie osobę fizyczną. 

 

Czy można przeznaczyć środki na prace badawczo-rozwojowe w celu opracowania nowego produktu? 

Tak, można. Przy czym środki z dotacji inwestycyjnej należy wydatkować w ciągu 45 dni od dnia zwarcia umowy o 

udzieleniu wsparcia finansowego, zatem przeprowadzenie prac rozwojowych czy badań przemysłowych w tak 

krótkim czasie będzie utrudnione. 

 

Czy można wynająć nieodpłatnie od członka rodziny lokal na działalność? 

Co do zasady wydatki ponoszone z dotacji i wsparcia pomostowego nie mogą być realizowane na rzecz osób i 

podmiotów powiązanych. Niemniej jednak nie ma w projekcie przeciwwskazań, aby zawrzeć umowę na najem 

nieodpłatny (bez ponoszenia kosztów) z członkiem rodziny. 

  

Czyli można te dodatkowe pieniądze przeznaczyć na ZUS paliwo? 

Tak, co do zasady tak. Niemniej jednak precyzyjna odpowiedź w tym zakresie jest uzależniona od rodzaju 

prowadzonej działalności. 

 

Jaka jest kwota główna? 

Dotacja inwestycyjna wynosi 20.528,00 PLN. 

 

Czy wsparcie pomostowe może pokrywać koszty wynajmu lokalu? 

Tak, może. 

 

Czy koniecznością jest bycie w wieku powyżej 30 r.ż.? 

Tak, jest to warunek konieczny.  

 

Czy po założeniu działalności i otrzymaniu dotacji mogę swoje usługi świadczyć w ramach B2B - bez 

konieczności zwalniania się z pracy, w której obecnie pracuję? Gdyż jest to jedna z konieczności po 

otrzymaniu dotacji. 

Osoba, która otrzymuje decyzję o przyznaniu środków na rozpoczęcie działalności ma obowiązek zrezygnować z 

dotychczasowego zatrudnienia. Może ona świadczyć usługi w formie B2B dla swojego wcześniejszego pracodawcy, 

jednak w takim przypadku nie może skorzystać z Ulgi na start i Preferencyjnych składek w ZUS. Jednocześnie 

Uczestnik nie może ponownie zatrudnić się u poprzedniego pracodawcy na podstawie umowy o pracę. 

 

Czy są jakieś dotacje na otarcie działalności dla osób "bogatych', zarabiających więcej niż najniższa 

krajowa? 

Osoby, które nie spełniają kryteriów udziału w projekcie „Dotacja na Twoją firmę” zachęcamy do kontaktu z Punktem 

Informacji Funduszy Europejskich prowadzonym przez WARP Sp. z o.o., tel. 61 65 06 233 oraz 61 65 06 235, e-

mail: infoUE-pila@warp.org.pl. 

 

Czy do wynagrodzenia, które nie ma przekraczać 120 % w przypadku podatnika VAT jest wartość netto? 

Tak, jest to kwota netto. 

 

Czy posiadanie ziemi rolnej dyskwalifikuje przystąpienie do projektu? 

Nie dyskwalifikuje. 

 

 

 



 
 

 

 
 

Czy do formularza rekrutacyjnego dołączamy jakieś załączniki, czy wyłącznie formularz? 

Co do zasady wszelkie informacje niezbędne do oceny Kandydata oraz przedsięwzięcia powinny zostać zawarte w 

formularzu rekrutacyjnym. Wymaganymi załącznikami są dokumenty potwierdzające status na rynku pracy – osoby 

pracujące dostarczają umowy o pracę/umowy cywilnoprawne/rachunki, osoby bezrobotne zarejestrowane 

dostarczają zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające rejestrację w ewidencji UP, natomiast osoby 

bezrobotne niezarejestrowane oraz bierne zawodowo dostarczają zaświadczenie z ZUS o braku odprowadzania za 

daną osobę składek. Dokumenty z ZUS oraz PUP nie mogą być starsze niż 30 dni przed złożeniem formularza. 

Jednocześnie załączenie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, doświadczenie, ukończone kursy itp. nie jest 

zabronione, jednak pozostaje bez wpływu na ocenę formularza. WARP Sp. z o.o. nie rekomenduje zatem 

dostarczania takich dokumentów. 

 

Osoba powyżej 30 r/z pracująca na 1/2 etatu najniższą krajową. Obecnie pracująca planująca nowa 

działalność ma szansę na dotacje ? Nigdy nie prowadziłam własnej działalności. 

Osoba w wieku powyżej 30 roku życia zatrudniona na najniższej krajowej może wziąć udział w projekcie. 

 

Czyli w załączeniu nie mogę złożyć listów intencyjnych uwierzytelniających współpracę? 

Co do zasady wszelkie informacje niezbędne do oceny Kandydata oraz przedsięwzięcia powinny zostać zawarte w 

formularzu rekrutacyjnym. Jednocześnie załączenie listów referencyjnych nie jest zabronione, jednak pozostaje bez 

wpływu na ocenę formularza. WARP Sp. z o.o. nie rekomenduje zatem dostarczania takich dokumentów. 

 

Czy należy być zarejestrowanym w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna czy można być 

niezarejestrowana niepracująca? 

Nie ma konieczności rejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy. 

 

Jeśli umowa najmu mieszkania jest zawarta na męża i uzyskuje z tego dochód to nie jest to mój dochód? 

Jeśli nie mają Państwo rozdzielności majątkowej, a mieszkanie należy do obojga małżonków, dochód z najmu wlicza 

się do dochodów Uczestnika. 

 

Czy osoba na urlopie macierzyńskim może składać wniosek? 

Tak. Taka osoba uznawana jest za bierną zawodowo. 

 

Czy planowane jest kolejne dofinansowanie po tym etapie? 

Kolejny nabór w projekcie „Dotacja na Twoją firmę” zaplanowany został na okres od 07.06.2021. Nie przewiduje się 

kolejnych naborów w projekcie. 

 

Czy posiadanie działalności 5 lat temu dofinansowanej przez urząd pracy wyklucza to dofinansowanie? 

Nie, nie wyklucza. 

 

Ile w poprzednim naborze było złożonych wniosków a ile osób otrzymało dofinansowanie względem 

osób które o nie aplikowały? 

W I naborze w WARP Sp. z o.o. złożono 166 formularzy, jednak nabór został zamknięty pierwszego dnia o 14:00. 

 

Co z osobami które współprowadzą działalność gospodarcza z mężem? Mąż jest właścicielem firmy. Czy 

może brać udział w rekrutacji? 

Tak, może.  

 

Czy w ramach założonej działalności mogę zatrudnić męża? 

Co do zasady zatrudnienie współmałżonka w ramach działalności gospodarczej nie jest zabronione, jednak są pewne 

ograniczenia, na które należy zwrócić uwagę. Zaleca się kontakt z prawnikiem lub biurem księgowym w celu ustalenia 

zasad w tym zakresie. 



 
 

 

 
 

 

Do kogo można kierować późniejsze pytania? 

Zapraszamy do kontakt z pracownikami Zespołu Wsparcia Inwestycji pod numerami: 61 65 06 214, 61 65 06 259 

oraz 61 65 06 240. 

 

Czy osoba zatrudniona na umowę o pracę na pełen etat z wynagrodzeniem powyżej minimalnej krajowej 

ma szanse na uzyskanie dofinansowania? 

Jeśli wynagrodzenie nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia i umowa nie została zawarta na czas 

nieokreślony, to osoba nie jest wyłączona z udziału w projekcie. 


