
 
 

 

 
 

Poznań, dnia 2 czerwca 2021r. 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

W nawiązaniu do webinarium z dnia 1 czerwca 2021r. dotyczącego projektu „Dotacja na Twoją firmę”, poniżej 

przedstawiamy pytania Uczestników spotkania wraz z odpowiedziami. 

 

Czy dobrze zrozumiałem, że formularzy nie można składać online, tylko osobiście? 
Czy formularz musimy składać osobiście? 

Czy formularz trzeba złożyć osobiście? 
Tak, formularze można składać wyłącznie w formie papierowej w biurze projektu – osobiście przez osobę 
zainteresowaną dotacją, jak i osobę trzecią – nie jest wymagane żadne pełnomocnictwo. Ze względu na duże 

zainteresowanie projektem i możliwość zawieszenia naboru nie rekomenduje się wysyłania formularza 
rekrutacyjnego pocztą. 
 
Czy zarobki na umowę zlecenie traktowane są nominalnie - czyli tyle ile faktycznie zarobiłam? Czy 
to jakoś przeliczane jest na etat? 
W przypadku osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie zarobki weryfikowane są zgodnie z umową. Jeśli 
z umowy nie można wywnioskować jaka była faktyczna wartość wynagrodzenia, warto dostarczyć rachunek 

do umowy. 
 
Czy zaświadczenie trzeba dostarczyć już 7.06.2021? Jestem zarejestrowana w PUP od 5.05, ale nie 
dostałam zaświadczenia jeszcze. 

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji oraz Formularzem rekrutacyjnym, zaświadczenie z PUP – jako zaświadczenie 
potwierdzające status na rynku pracy – powinno zostać dostarczone wraz z formularzem rekrutacyjnym, aby można 
było uznać, że dochowano warunków formalnych. Zdajemy sobie jednak sprawę, że może być to utrudnione, dlatego 

dostarczenie dokumentów z 2-3 dniowym opóźnieniem będzie akceptowalne. Nie można jednak przekroczyć daty 
11.06.2021. 
 
Jak jestem na bezrobociu to znaczy, ze nie mogę podjąć umowy zlecenie co najmniej do września 2021 
(czyli do rozpoczęcia szkoleń)? 
Status na rynku pracy badany jest na dzień złożenia formularza, na dzień rozmowy z doradcą zawodowym i na etapie 

szkoleniowym. Osoba, która w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego będzie osobą bezrobotną, powinna status 
taki utrzymać również na kolejnych etapach projektu. Jeśli taka osoba zatrudni się, zmiana statusu jest możliwa, 
jednak pod warunkiem, że osoba taka nadal będzie spełniała warunki udziału w projekcie – będzie zatrudniona na 
umowę krótkoterminową z wynagrodzeniem nie większym niż 120% albo na umowę zlecenie/o dzieło z 
wynagrodzeniem nie większym niż 120%. 

 
Reasumując, jeżeli jestem osobą bezrobotną, biorąc pod uwagę, że preferowane są osoby pracujące nie 

otrzymam dofinansowania? 
Na tym etapie nie można stwierdzić, czy dofinansowanie zostanie przydzielone czy nie, ponieważ zależy to od zbyt 
wielu czynników. Niemniej jednak osoba bezrobotna ma mniejsze szanse niż pracująca, gdyż otrzyma 10 
dodatkowych punktów, a osoba pracująca 20 dodatkowych punktów. 
 
Czyli od października można podjąć pracę zarobkową czy na umowę o pracę lub zlecenia? Czy mają 
znaczenie zarobki które osiągnie się w tym okresie?  

W okresie od października 2021 można podjąć pracę zarówno na podstawie umowy o pracę jak i zlecenie bez względu 
na wysokość wynagrodzenia, jednak należy z tej pracy zrezygnować przed założeniem działalności, co zaplanowano 
na grudzień 2021. Nie można bowiem zawrzeć umowy o udzieleniu wsparcia finansowego z osobą zatrudnioną. 
 
Czy jak mówimy o utrzymaniu statusu na dzień składania wniosku i później aż do momentu szkoleń 

można podjąć pracę tymczasową? 

Zmiana statusu pomiędzy poszczególnymi etapami projektu jest możliwa wyłącznie pod warunkiem, że osoba taka 
nadal będzie spełniała warunki udziału w projekcie, a także nie doszło do zmiany z osoby pracującej na bezrobotną, 
bo oznaczałoby to niesłusznie naliczonych 20 zamiast 10 punktów dodatkowych. 
 



 
 

 

 
 

Czy jeśli ubiegam się o dofinansowanie z PUP (ale jestem na liście rezerwowej i prawdopodobnie go nie 
dostane) tzn. ze nie na dzień dzisiejszy nie korzystam ze środków z funduszu pracy to mogę składać 

formularz? Jeśli wtedy coś się zmieni to zawsze można zrezygnować?  Widziałam ze w oświadczeniu 
jest jedynie potwierdzenie ze nie korzysta się ze środków. 
Fakt złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania w innych podmiotach nie wyklucza z możliwości ubiegania się 
o wsparcie również w projekcie „Dotacja na Twoją firmę”. Niemniej jednak, jeśli wsparcie zostanie przydzielone 
w dwóch lub więcej podmiotów, należy wybrać tylko 1 podmiot. Nie może bowiem dojść do podwójnego finansowania 
tych samych wydatków. 
 

Jeśli prowadziło się wcześniej działalność gospodarczą, jak długa musi być przerwa, by ubiegać się 
o środki na założenie nowej? 

12 miesięcy. 
 
Czy wydatki mogą być większe? Np. 30 tysięcy? Czy musi być dokładnie te 23 tys. z kawałkiem? Jaki 
może być błąd wyliczenia kosztów? np. komputer 3000 a później kupimy za 2800 albo 3200? 
Wydatki w budżecie przedsięwzięcia mogą być większe niż 23.050,00 PLN, wówczas wkład własny Uczestnika będzie 

większy. Budżet jednak nie może być mniejszy niż 23.050,00 PLN. 
Jednoczenie zmiany w poszczególnych wydatkach są dopuszczalne, ponieważ do czasu założenia firmy Uczestnicy 
biorą udział w szkoleniach, w tym z przygotowania biznesplanu, i dopiero na tym etapie ustala się ostateczny kształt 
budżetu. 
 
Proszę o informację, czy WARP Piła także otworzy nabór wniosków do końca dnia? 

Tak. Nabór w siedzibie WARP Sp. z o.o. w Poznaniu oraz w Oddziale WARP Sp. z o.o. w Pile będzie trwał na pewno 
cały pierwszy dzień, tj. 07.06.2021 od 8:00 do 15:00. Niemniej jednak nabory u Partnerów – ARR S.A. w Koninie 
oraz EUROCENTRUM Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp. zamknięte zostaną po złożeniu 87 formularzy. 

 
Kontakt będzie z doradcami e-mail? 
Spotkania z doradcą zawodowym odbywać się będą osobiście w siedzibie WARP Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Piekary 
19. 

 
Proszę o informacje czy osoba bierna zawodowo tzn. bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy 
dostanie 10 pkt jak osoba bezrobotna? 
Należy przede wszystkim podkreślić, że osoba bierna zawodowo i osoba bezrobotna niezarejestrowana to dwa różne 
statusy na rynku pracy. Osoba bierna zawodowo to np. rencista, emeryt, osoba na urlopie wychowawczym. Osoba 
bezrobotna niezarejestrowana, to osoba pozostająca bez pracy, ale jej poszukująca, która jednoczenie nie 
zarejestrowała się w Urzędzie Pracy jako bezrobotna. Wobec powyższego wskazać należy, że osoba bezrobotna 

niezarejestrowana otrzyma 10 punktów dodatkowych, natomiast osoba bierna zawodowo nie otrzyma żadnych 
dodatkowych punktów. 
 

Formularze na biznesplan gdzie znajdziemy? 
Na tym etapie, tzn. 07.06.2021, należy złożyć formularz rekrutacyjny, który dostępny jest na stronie projektu – 
twojafirma.warp.org.pl w zakładce Dokumentacja. Biznesplany będą przygotowywane na późniejszym etapie 

projektu. 
 
Czy można po uzyskaniu dotacji wejść w kontrakt B2B z byłym zleceniodawcą? 
Tak można. 
 
Czy pracownika należy zatrudnić na umowę o pracę, czy może być umowa zlecenie? 
Jeśli chce się otrzymać dodatkowe punkty w projekcie, pracownik musi zostać zatrudniony na podstawie umowy 

o pracę, na co najmniej ½ etatu, na co najmniej 1 miesiąc. 
 
Czy trzeba załączać zaświadczenia o ukończeniu kursów,  podłączyć zaświadczenie o podjęciu nauczania 
z zakresu podjęcia działalności z dofinansowania? 

Nie. Wszystkie informacje w tym zakresie powinny zostać zawarte w formularzu rekrutacyjnym. Jedynymi 
wymaganymi załącznikami do formularza rekrutacyjnego są dokumenty potwierdzające status na rynku pracy – czyli 
umowy w przypadku osób pracujących, zaświadczenie z PUP w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych oraz 

zaświadczenie z ZUS w przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych i biernych zawodowo. 
 



 
 

 

 
 

 
Czy jeśli chce pracować jako B2B z poprzednim pracodawca - umowa zlecenie do końca kwietnia 2021 - 

to jest to możliwe? 
Tak. 
 
Czy środki z dotacji można przeznaczyć na ZUS i najem lokalu? 
Środki w ramach projektu są przekazywane dwutorowo. W pierwszej kolejności przekazywane są środki z dotacji 
jednorazowej, które powinny zostać przeznaczone na zakup wszelkiego rodzaju elementów, które są niezbędne, aby 
rozpocząć prowadzenie działalności – z tych środków zapłata składek ZUS oraz kosztów najmu lokalu nie jest 

możliwa. W drugiej jednak kolejności wypłacane są środki ze wsparcia pomostowego, które są wypłacane miesięcznie 
i powinny zostać przeznaczone na bieżące koszty prowadzenia działalności, czyli właśnie składki ZUS, najem lokalu, 

usługi księgowe, promocyjne, prawne, zatrudnienie pracownika, itp. 
 
Czy muszę rozliczyć ze 100% wsparcie pomostowe? Czy jeśli rozliczę np. 80% to te 20% będę musiała 
zwrócić? 
Środki ze wsparcia pomostowego muszą zostać rozliczone w wysokości co najmniej 70% wszystkich wcześniej 

otrzymanych środków, aby uzyskać kolejną transzę wsparcia. Pozostające, nierozliczone środki, zwiększają pulę 
środków pozostającą do rozliczenia w kolejnych okresach. Ostatecznie należy jednak rozliczyć 100% otrzymanych 
środków. 
 
Czy można złożyć dwa formularze na dwa różne pomysły biznesowe? 
Nie, nie można. 

 
A jak mogę złożyć formularz będąc na kwarantannie? 
Najlepiej poprosić osobę trzecią, która dostarczy wymagane dokumenty do WARP Sp. z o.o. w imieniu osoby 

zainteresowanej dotacją. 
 
Czy jak wskażę konkretny sprzęt we wniosku w ramach dofinansowania i do momentu uruchomienia 
środków zdecyduję się na zakup innego sprzętu, który będzie z innej firmy nawet droższy i dopłata 

będzie ze środków własnych będzie możliwy? 
Jeśli ostatecznie w ramach przedsięwzięcia dojdzie do zamiany zaplanowanych do zakupu elementów na model 
lepszy, często droższy nie będzie to stanowiło nieprawidłowości i jest dopuszczalne. Faktycznie w takim przypadku 
wkład własny będzie wyższy. 
 
Czy mogę wysłać wniosek ePUAPem np.? 
Niestety nie. Formularz zgłoszeniowy musi zostać dostarczony w wersji papierowej do wskazanych w Regulaminie 

konkursu biur. 
 
Kiedy odbywają się szkolenia z pisania biznesplanu? 

Szkolenia z biznesplanu to jeden z elementów projektu zaplanowany na przełom sierpnia i września 2021 roku. 
 
Czy umowa o dzieło też jest traktowana jako krótkoterminowa? 

W przypadku umów zlecenie i o dzieło nie ma znaczenia na jaki okres zostały zawarte. 
 
Czy umowę o pracę mam dostarczyć z wnioskiem w oryginale czy ksero 7 czerwca? 
Dokumenty potwierdzające status na rynku pracy, czyli umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, 
zaświadczenia ZUS, zaświadczenia PUP należy dostarczyć w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na każdej 
zapisanej stronie poprzez umieszczenie sformułowania „za zgodność z oryginałem” i czytelnego podpisu osoby 
ubiegającej się o dotację.  

 
Czy osoba pracuje a nie ma umowy, to jak zaznaczyć w formularzu? 
Taka osoba w świetle przepisów prawa jest bezrobotna. 
Czy utrzymanie  statusu na dzień składania wniosku aż do szkoleń w ramach umowy zlecenia musi mieć 

ciągłość czy mogą być przerwy w umowach? 
Mogą być przerwy w umowach stanowiących podstawę weryfikacji statusu. Umowy mogą być również zawierane 
z różnymi pracodawcami/zleceniodawcami. 

 



 
 

 

 
 

Czy będąc na urlopie wychowawczym, ale mam umowę o pracę otrzymam 20 pkt. czy 10 jako bierna 
zawodowo? 

Osoby przebywające na urlopie wychowawczym są osobami biernymi zawodowo. Jednocześnie osoby bierne 
zawodowo nie otrzymują dodatkowych punktów projekcie. 
 
Czy zatrudnionym pracownikiem może być osoba z rodziny? 
Tak. 
 
Jak dotacja będzie zabezpieczana weksel/poręczyciele? 

Zabezpieczeniem umowy o udzieleniu wsparcia finansowego jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 
wystawiony przez Uczestnika Projektu i poręczony przez współmałżonka (jeśli dotyczy) oraz osobę trzecią osiągającą 

w ostatnich 12 miesiącach przed zawarciem ww. umowy dochód ze stosunku pracy, emerytury, renty lub działalności 
gospodarczej (warunek konieczny). 
 
Ile punktów dostaje osoba bierna zawodowo za sam status osoby? 
Osoba bierna zawodowo nie otrzymuje żadnych dodatkowych punktów. 

 
Czy będziemy weryfikowani w bik i czy ma to wpływ na rekrutacje? 
Na etapie formularza rekrutacyjnego nie podlega weryfikacji zadłużenie osoby ubiegającej się o dotację. Niemniej 
jednak na etapie zakładania działalności i podpisywania umowy o udzielenie środków finansowych niezbędne jest 
dostarczenie zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS i US. 
 

Czy można przeznaczyć środki z dofinansowania pomostowego na szkolenia czy dofinasowanie 
kumuluje się czy rozlicza w każdym miesiącu? 
Tak, środki ze wsparcia pomostowego mogą być przeznaczone m.in. na szkolenia. Wydatkowane środki ze wsparcia 

pomostowego kumulują się i mogą zostać rozliczone w przyszłych okresach. 
 
Czy część dofinansowania można przeznaczyć na auto? 
Tak, można. Każdy wydatek jest weryfikowany przez pryzmat jego niezbędności w odniesieniu do zaplanowanego 

przedsięwzięcia. 
 
Czy można dofinansowanie przeznaczyć na wynajem lokalu wynajmowanego w dniach? 
Środki ze wsparcia pomostowego (wypłacanego miesięcznie) można przeznaczyć na najem w dniach. 
 
Czy będąc na urlopie wychowawczym do 31 sierpnia br. zaznaczam we wniosku ze jestem pracującą na 
umowę o pracę, czy bierną zawodowo? 

Status na rynku pracy jest weryfikowany na dzień złożenia formularza rekrutacyjnego, czyli na dzień 07.06.2021. 
W tym dniu osoba będzie przebywać na urlopie wychowawczym, dlatego też we formularzu rekrutacyjnym zaznacza, 
że jest osobą bierną zawodowo.  

 
Z której części dotacji można pokryć wynagrodzenie pracownika? 
Ze wsparcia pomostowego wypłacanego co miesiąc. 

 
Czyli jeśli 7 czerwca mam umowę o prace to kiedy musze ja wypowiedzieć? 
Umowy należy zakończyć/wypowiedzieć po dniu otrzymania informacji o uzyskaniu dotacji jednorazowej a przed 
założeniem działalności gospodarczej, czyli w grudniu 2021 roku. 
 
Czy można będzie w ramach utrzymania statusu prowadzić działalność niezarejestrowaną? 
Regulamin rekrutacji nie wyklucza prowadzenia działalności nierejestrowanej. 

 
 
Co będzie w sytuacji jak podejmie się pracę na umowę zlecenia lub umowę o pracę od np. lipca 
do sierpnia i przekroczy się 120% minimalnego wynagrodzenia w tym okresie? 

Wówczas nie spełni się warunku formalnego udziału w projekcie co będzie skutkować wyłączeniem takiej osoby 
z możliwości otrzymania dotacji. 
 

 
 



 
 

 

 
 

Jak argumentować poprawnie we wniosku porównanie konkurencji? 
Konkurencja jest uzależniona od rodzaju produktu/usługi, grupy docelowej oraz rynku, na jakim działać ma nowy 

podmiot. Należy wziąć pod uwagę w pierwszej kolejności konkurentów oferujących takie same produkty/usługi 
kierowane do tej samej grupy docelowej. Jeśli takich nie ma (co jest bardzo mało prawdopodobne), należy wziąć 
pod uwagę produkty/usługi spełniające te same oczekiwania. Należy przeanalizować, czy sprzedawać będziemy 
produkty/usługi tym samym klientom co konkurenci, czy też wypełniamy niszę wśród produktów/usług lub wśród 
klientów. 
 
Czy można w okresie utrzymania statusu podjąć zatrudnienie na niecały etat i spełnić tym samym 

warunki 120% minimalnego wynagrodzenia? 
W przypadku umowy o pracę wynagrodzenie przeliczane jest proporcjonalnie do etatu. Jeśli spełnione zostaną 

warunki udziału – będzie to umowa na czas nieokreślony na najniższą krajową lub umowa krótkoterminowa z 
wynagrodzeniem nie większym niż 120% minimalnego wynagrodzenia – można podjąć zatrudnienie w czasie między 
złożeniem formularza a założeniem działalności. 
 

Gdzie dokładnie można pobrać wnioski na wsparcie na otwarcie działalności? 
Formularz rekrutacyjny został zamieszczony na stronie twojafirma.warp.org.pl w zakładce Dokumentacja. Jest to 
jeden z załączników do Regulaminu rekrutacji. Należy pobrać dokument dotyczący naboru II (odpowiednia adnotacja 

znajduje się przy każdej publikacji/komunikacie). 
 
Czy w pierwszym naborze przeszły jakieś osoby ze statusem bezrobotny? Czy tylko pracujące? 
Tak, w pierwszym naborze dotację otrzymają również osoby bezrobotne. 
 
Dlaczego za urlop wychowawczy mając umowę o pracę nie dostaje punktów jak osoba pracująca? 
Przecież mam umowę i wracam do pracy? 

Definicje statusów na rynku pracy wynikają z dokumentacji programowej i są stosowane przez wszystkie instytucje 
udzielające wsparcia. 
 
Czy istnieją również inne projekty na otwarcie działalności? Ma Pani może jakieś informacje? 
Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej można pozyskać w projektach realizowanych z udziałem 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, czy też 

Urzędów Pracy. W celu uzyskania informacji o aktualnych programach zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacji 
Funduszy Europejskich pod numerami 61 65 06 233 oraz 61 65 06 235.  
 

To znaczy, że wskazujemy wszystko co mamy w CV chodzi o zakres zatrudnienia szkoleń? 
W części dotyczącej posiadanego doświadczenia należy podać wszelkie informacje, które uznają Państwo za 
wpływające na ocenę dokonywaną przez Komisję rekrutacyjną w zakresie posiadanego doświadczenia, kompetencji, 
kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji. Najlepiej jednak wskazywać rodzaj wykonywanych w poprzednich 
miejscach pracy zadań niż nazwę stanowiska pracy. Ważne jest, aby przekonać Komisję rekrutacyjną, że są Państwo 

odpowiednio przygotowani do prowadzenia działalności. 

 

Czy o 15.00 zamykacie Państwo drzwi? 

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji nabór formularzy został zaplanowany od 8:00 do 15:00. Sekretariat/biuro 
podawcze jest czynne w godzinach od 8:00 do 16:00.  
 
Czy w Ostrowie Wlkp. i Koninie nabór również będzie trwał cały dzień?  
Niestety nie. Partnerzy zawieszą nabór po wpłynięciu 87 formularzy. 
 

 

 

 

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.  



 
 

 

 
 

 


