A N E K S nr 1 do R E G U L A M I N U
udzielania wsparcia finansowego
na rozwój przedsiębiorczości oraz finansowego wsparcia pomostowego
w ramach projektu „PIERWSZY BIZNES – aktywizacja lokalnej społeczności”
realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
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nr projektu WND-POKL.06.02.00-24-008/010

§1
Na podstawie § 12 ust. 6 Regulaminu, Beneficjent wprowadza następujące zmiany, zaakceptowane
przez IP2 :
1. § 1 Postanowienia ogólne, ust.15. otrzymuje brzmienie:
15. Przedłużone wsparcie pomostowe – wsparcie pomostowe udzielane po zakończeniu
podstawowego wsparcia pomostowego, w okresie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
o udzielenie podstawowego wsparcia finansowego, wypłacane w kwocie maksymalnej do
1000 zł miesięcznie/osobę, dla maksymalnie 11 podmiotów, połączone z doradztwem oraz
pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły
działalność w ramach Projektu oraz otrzymały podstawowe wsparcie pomostowe);

2. § 5 Ocena formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój
przedsiębiorczości, wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego, ust.22 oraz 23
otrzymują brzmienie:
22. Projekt zakłada przekazanie wsparcia pomostowego podstawowego 24 Beneficjentom
Pomocy maksymalnie do kwoty 1 000,00 zł/miesiąc, przez okres 6 miesięcy oraz przekazanie
wsparcia pomostowego przedłużonego 11 Beneficjentom pomocy udzielane po zakończeniu
podstawowego wsparcia pomostowego, w okresie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
o udzielenie podstawowego wsparcia finansowego, wypłacane w kwocie maksymalnej do
1000 zł miesięcznie/osobę, dla maksymalnie 11 podmiotów, połączone z doradztwem oraz
pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły
działalność w ramach Projektu oraz otrzymały podstawowe wsparcie pomostowe).
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23. Beneficjent z całkowitej puli środków na wypłatę wsparcia pomostowego podstawowego oraz
przedłużonego ustalił rezerwę finansową w wysokości 80%, tj. 115 200 zł ( rezerwa wsparcie
podstawowe) oraz 52 800zł (rezerwa wsparci przedłużone) w celu zapewnienia środków
finansowych na dofinansowanie wszystkich wniosków o przyznanie wsparcia, które w wyniku
ponownej oceny w ramach procedury odwoławczej uzyskały liczbę punktów uprawniającą do
przyznania wsparcia pomostowego. Oznacza to, że Beneficjent wypłaci odpowiednio w
pierwszej kolejności wsparcie 5 Beneficjentom Pomocy (wsparcie pomostowe podstawowe) /
2 Beneficjentom Pomocy (wsparcie pomostowe przedłużone), których wnioski w wyniku
oceny merytorycznej uzyskały najwyższą liczbę punktów, a dopiero po zakończeniu
procedury odwoławczej i ostatecznym zatwierdzeniu listy dofinansowanych projektów
pozostałym Beneficjentom Pomocy.

