
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

 
„Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU” 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Zapewnienie 
dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”, realizowanym w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałania 2.2.1. 
 

§ 1. Objaśnienie terminów 
1) Agencja lub PARP - należy przez to rozumieć Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości;  
2) Audyt optymalizacyjny - należy przez to rozumieć etap I usługi systemowej KSU z zakresu 
analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa w poszczególnych obszarach zgodnie ze „Standardem 
świadczenia usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami 
przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców";  
3) Etapie usługi - należy przez to rozumieć jeden z etapów (faz) realizacji usługi systemowej KSU 
w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa, gdzie:  
a) etap I - audyt optymalizacyjny analizujący funkcjonowanie przedsiębiorstwa w 
poszczególnych obszarach;  
b) etap II - wsparcie doradcze we wdrożeniu rozwiązań i usprawnień rekomendowanych w 
etapie I;  
4) Instytucji Pośredniczącej (IP) – należy przez to rozumieć Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 
którego zadania w tym zakresie wykonuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej;  
5) Instytucji Zarządzającej (IZ) – należy przez to rozumieć Ministra Rozwoju Regionalnego, 
którego zadania w tym zakresie wykonuje Departament Zarządzania Europejskim Funduszem 
Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego;  
6) Kliencie – odbiorcy usługi w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami 
przedsiębiorstwa (uczestniku) – należy przez to rozumieć mikro- i małego przedsiębiorcę, w 
którego przedsiębiorstwie. Podmiot wsparcia będzie świadczył usługę systemową KSU w 
zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa finansowaną w ramach 
Projektu. Klasyfikacja mikro- i małego przedsiębiorcy odbywa się w oparciu o Definicję mikro- i 
małego przedsiębiorstwa zawartą w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 
dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w 
zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. 
Urz. UE z 2008 r., L Nr 214/3 z 09.08.2008);  
7) Płatniku – należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który na 
podstawie wystawionego przez PARP zlecenia płatności, przekazuje płatności ze środków 
europejskich;  
8) Płatności ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – należy przez to rozumieć część 
wsparcia w wysokości odpowiadającej wkładowi środków europejskich, o których mowa w art. 
186 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;  
9) Podmiocie wsparcia - Realizatorze Projektu – należy przez to rozumieć podmiot, który 
podpisał z PARP Umowę o udzielenie wsparcia:  



 

 

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej   
Siedziba: Pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz 
www.opiwpr.org.pl, e-mail: fundacja@opiwpr.org.pl  
NIP 864-00-07-587 REGON 830013135  
10) PO KL – należy przez to rozumieć Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013;  
11) Projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie polegające na świadczeniu przez 
Podmiot wsparcia usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania 
finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców;  
12) Rozporządzenie KSU - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w 
sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 112, poz. 
656);  
13) Sile wyższej – należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń niezależnych od 
PW, które zasadniczo utrudniają wykonywanie jego zobowiązań wynikających z Umowy, 
których PW nie mógł przewidzieć oraz którym nie mógł zapobiec, a także ich przezwyciężyć 
poprzez działanie z należytą starannością;  
14) Standardzie usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania 
finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców - należy przez to rozumieć 
dokument określający wymagania wobec podmiotów i sposobu świadczenia usług stanowiących 
przedmiot Umowy, będący załącznikiem nr 2 do Umowy - zwany dalej "Standardem usługi";  
15) Środkach publicznych – należy przez to rozumieć środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 
ustawy o finansach publicznych;  
16) Usłudze doradczej przy wdrażaniu rekomendacji z etapu I - należy przez to rozumieć etap II 
usługi systemowej KSU z zakresu szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa 
realizowanej zgodnie ze Standardem usługi;  
17) Usłudze systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami 
przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców – należy przez to rozumieć usługę 
składającą się z: jednego lub dwóch etapów, określonych w Standardzie usługi.  
 

§ 2. Informacje o projekcie 
 
„Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”  
1. Realizatorem Projektu jest: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej z 
siedzibą w Sandomierzu, Pol Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz.  
2. Realizator Projektu oświadcza, że jest upoważniony do realizacji projektu „Zapewnienie 
dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU” na postawie zawartej z Agencją - numer 
umowy 5/62/DPU/2013/POKL/13.  
3. Okres realizacji projektu: od dnia 7 kwietnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.  

4. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałania 
2.2.1.  

5. Szczegółowe informacje o rekrutacji i projekcie dostępne są w siedzibie biura projektu: Pl. Ks. 
J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 
16.00, na stronie internetowej projektu http://opiwpr.org.pl/index.php/pl/realizowane-
projekty/swiadczenie-uslugi-systemowej-ksu pod numerem telefonu: 15 833 34 06 lub drogą 
mailową pod adresem e-mail: fundacja@opiwpr.org.pl lub a.zajac@opiwpr.org.pl .  

http://opiwpr.org.pl/index.php/pl/realizowane-projekty/swiadczenie-uslugi-systemowej-ksu
http://opiwpr.org.pl/index.php/pl/realizowane-projekty/swiadczenie-uslugi-systemowej-ksu
mailto:fundacja@opiwpr.org.pl
mailto:a.zajac@opiwpr.org.pl


 

 

6. Rekrutacja do Projektu prowadzona na zasadach ciągłości w terminie od dnia 1 czerwca 2014 
roku do dnia 15 grudnia 2014  roku lub do momentu uzyskania zaplanowanej liczby 
uczestników.  
 

§ 3. Przedmiot projektu 
 
1. Celem projektu jest przeprowadzenie 15 audytów optymalizacyjnych w przedsiębiorstwach z 
sektora mikro i małych z terenu całego kraju oraz opracowanie raportów z przeprowadzonych 
audytów zawierających rekomendacje, których wdrożenie wpłynie pozytywnie na rozwój 
przedsiębiorstw poprzez poprawę zarządzania ich finansami okresie do 31.12.2014r.  
2. Celami szczegółowymi projektu są:  
a. podniesienie wiedzy 15 przedsiębiorstw z sektora mikro- i małych w zakresie optymalizacji 
zarządzania finansami przy zastosowaniu prostych i szybkich do wdrożenia działań lub procedur 
w okresie do 31.12.2014r.,  
b. poprawa zarządzania finansami 15 przedsiębiorstw z sektora mikro- i małych w okresie do 
31.12.2014r.,  
c. wdrożenie działań rekomendowanych w raporcie z audytu optymalizacyjnego wśród min. 13 
przedsiębiorstw z sektora mikro- i małych w okresie do 31.12.2014r.  
3. W ramach projektu Realizator Projektu świadczyć będzie na rzecz uczestników Projektu 
usługi w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa - w 2 etapach:  
a) etap I – audyt optymalizacyjny  
b) etap II – doradztwo we wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień.  
I. Etap I — audyt optymalizacyjny.  
1. Etap I polega na analizie funkcjonowania przedsiębiorstwa, w następujących obszarach:  
1.1. Sprzedaż i marketing – analizy mają na celu zbadanie możliwości:  
1.1.1 Uproszczenia lub optymalizacji procesów;  
1.1.2 Racjonalizacji sprzedaży, w tym jej kosztów;  
1.1.3 Optymalizacji strategii marketingowej;  
1.2. IT / telekomunikacja – analizy mają na celu zbadanie możliwości:  
1.2.1 Uproszczenia lub optymalizacji procesów;  
1.2.2 Dopasowania taryf telekomunikacyjnych do potrzeb Klienta;  
1.2.3 Zlecenia procesów na zewnątrz (np. outsourcing obsługi i konserwacji systemów IT, 
sprzętu komputerowego);  
1.2.4 Wykorzystania technologii informacyjnych w celu uzyskiwania przejrzystych informacji na 
temat funkcjonowania całego przedsiębiorstwa Klienta i poprawy efektywności jego 
prowadzenia;  
1.3. Finanse – analizy mają na celu zbadanie możliwości:  
1.3.1 Poprawy warunków finansowania;  
1.3.2 Bardziej efektywnego zarządzania kapitałem obrotowym, w tym kontroli należności, 
zobowiązań, zapasów;  
1.3.3 Optymalizacji ewidencji kosztów;  
1.3.4 Poprawy rentowności;  
1.3.5 Poprawy efektywności zakupów i gospodarki magazynowej;  
1.3.6 Uproszczenia lub automatyzacji procesów;  
1.3.7 Efektywnego planowania finansowego;  
1.4. Księgowość – analizy mają na celu:  
1.4.1 Zbadanie poprawności stosowanych zasad rachunkowości;  



 

 

1.4.2 Weryfikację systemu ewidencji księgowej;  
1.4.3 Wzmocnienie systemu kontroli wewnętrznej;  
1.4.4 Uproszczenie lub optymalizację procesów;  
1.5. Podatki – analizy mają na celu:  
1.5.1 Ograniczenie ryzyka podatkowego;  
1.5.2 Weryfikację prawidłowości stosowanych rozliczeń podatkowych dla wybranych podatków;  
1.5.3 Ograniczenie ryzyka transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi;  
1.5.4 Uproszczenie lub optymalizację procesów;  
1.6. Prawo – analiza ma na celu:  
1.6.1 Weryfikację umów z kontrahentami, w tym warunków ich wykonania i zabezpieczenia 
płatności;  
1.6.2 Weryfikację umów z pracownikami i osobami współpracującymi;  
1.6.3 Weryfikację stosowanych form zabezpieczenia wierzytelności;  
1.6.4 Analiza możliwości zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa Klienta;  
1.6.5 Ograniczenie ryzyka prawnego w działalności przedsiębiorstwa Klienta;  
2. Realizując Etap I Usługi Szybkiej Optymalizacji, Ośrodek KSU wykonuje na rzecz Klienta 
analizy, w wybranych, co najmniej trzech podobszarach (wskazanych od pkt. 1.1.1 do pkt. 1.6.1) 
pochodzących z co najmniej dwóch obszarów (wskazanych od pkt. 1.1 do pkt. 1.6), z 
wykorzystaniem odpowiednich narzędzi lub procedur.  
3. W terminie 21 dni po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych analiz, Ośrodek KSU 
przygotowuje raport z Etapu I, o którym mowa w pkt II.  
 
Potwierdzenie realizacji Etapu I  
4. Potwierdzeniem realizacji Etapu I jest podpisany przez Klienta protokół odbioru zawierający, 
co najmniej potwierdzenie:  
4.1. odbioru raportu, o którym mowa w punkcie 10;  
4.2. należytego wykonania przez Ośrodek KSU Etapu I Usługi Szybkiej Optymalizacji.  
5. Czas realizacji Etapu I u jednego Klienta nie powinien przekroczyć 30 godzin. Koszt Etapu I nie 
powinien przekroczyć 4.000 zł.  
II. Raport.  
1. Efektem końcowym etapu I jest opracowanie raportu z przeprowadzonego audytu, w którym 
powinny zostać wskazane następujące elementy:  
1.1. Streszczenie menedżerskie, tj.: krótki opis Klienta, przedstawienie zidentyfikowanych 
potrzeb Klienta, listę przeprowadzonych analiz i wykorzystanych narzędzi lub stosowanych 
procedur, wraz z przedstawieniem najważniejszych wniosków wynikających z realizacji każdej z 
nich;  
1.2. co najmniej trzy rekomendacje (maksymalnie jedna z tych rekomendacji może dotyczyć 
uniknięcia negatywnych skutków działań podejmowanych przez Klienta w jego dotychczasowej 
działalności) dotyczące wdrożenia w przedsiębiorstwie Klienta najbardziej rokujących i 
korzystnych dla przedsiębiorcy rozwiązań lub usprawnień mających na celu poprawę 
zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w szczególności optymalizację relacji przychodów do 
kosztów, które dotyczą wybranych i analizowanych podobszarów, o których mowa w punkcie 
1.1 - 1.6;  
1.3. informacje na temat: daty realizacji poszczególnych analiz, osób uczestniczących w 
realizacji Etapu I ze strony Ośrodka KSU i Klienta oraz łącznego czasu trwania całego procesu.  
2. Każda z rekomendacji, o których mowa w punkcie 2 powinna zawierać:  
2.1. uzasadnienie potrzeby jej wdrożenia;  



 

 

2.2. dokładny opis zmian, które należy wdrożyć;  
2.3. procedurę wdrażania zmian ze wskazaniem, jakie czynności wykonać będzie musiał sam 
Klient (przedsiębiorca), a jakie czynności wykona Ośrodek KSU lub wykonawca zewnętrzny;  
2.4. wskazanie, jakich korzyści i w jakim okresie czasu może spodziewać się Klient, ze 
szczególnym uwzględnieniem optymalizacji relacji przychodów do kosztów lub jakich 
negatywnych skutków może uniknąć;  
2.5. wskazanie kosztów, jakie musi ponieść Klient, w celu wdrożenia rekomendacji – na przykład 
zakup oprogramowania, innych inwestycji, zatrudnienia nowych pracowników, zapłata 
podatków, opłat sądowych i administracyjnych;  
2.6. określenie liczby godzin doradztwa, niezbędnych do wdrożenia rekomendowanych 
rozwiązań lub usprawnień;  
2.7. wskazanie odpowiednich narzędzi wspomagających proces ich wdrażania (jeżeli to 
możliwe) oraz niezbędnych dla prawidłowej realizacji rekomendowanych rozwiązań lub 
usprawnień;  
2.8. określenie czasu, w którym rekomendowane rozwiązanie lub usprawnienie winno zostać 
wdrożone, w przypadku braku zewnętrznych czynników powodujących opóźnienie wdrożenia, a 
niezależnych od Ośrodka KSU i Klienta;  
3. Jeżeli nie jest możliwe przedstawienie trzech rekomendacji Ośrodek KSU zamieszcza w 
raporcie z Etapu I wyjaśnienie, dlaczego przedstawienie tych rekomendacji (lub którejś z nich) 
było niemożliwe.  
4. Ośrodek KSU przekazuje Klientowi raport z Etapu I, o którym mowa w punkcie 10 w ciągu 10 
dni od zakończenia prac nad jego przygotowaniem. Przekazanie to poprzedzone jest 
prezentacją wyników realizacji Etapu I oraz wynikających z nich rekomendacji, która 
przeprowadzana jest w siedzibie Klienta bądź Ośrodka KSU. W uzasadnionych  
przypadkach, po wyrażeniu zgody przez Klienta, prezentacja raportu może zostać 
przeprowadzona w sposób zdalny – konferencja zapewniająca obu stronom możliwość 
przekazywania i odbierania zarówno obrazu jak i dźwięku.  
5. Po otrzymaniu raportu z Etapu I Klient powinien uzgodnić z Ośrodkiem KSU termin 
rozpoczęcia Etapu II, który nie powinien przypadać później niż 3 miesiące od dnia przekazania 
przedsiębiorcy raportu z Etapu I.  
6. Maksymalnie 10% Usług Szybkiej Optymalizacji może się zakończyć na Etapie I usługi z 
powodu rezygnacji Klienta z dalszego udziału w projekcie. Powodem rezygnacji mogą być:  
6.1. Klient w swojej działalności w sposób optymalny zarządza finansami przedsiębiorstwa i po 
zrealizowaniu Etapu I Ośrodek KSU nie był w stanie przedstawić żadnej rekomendacji,  
6.2. wdrożenie rekomendacji wynikających z Etapu I wymaga znacznych nakładów finansowych, 
a Klient nie posiada wystarczających środków na przeprowadzenie wszystkich koniecznych prac,  
6.3. Klient samodzielnie wdroży rekomendacje wynikające z Etapu I w niektórych lub wszystkich 
obszarach.  
 
III. Etap II - Doradztwo we wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień.  
1. Podstawą do rozpoczęcia realizacji Etapu II są rekomendacje wynikające z raportu z Etapu I 
Usługi Szybkiej Optymalizacji, o których mowa w punkcie 10.2.  
2. Jeżeli Etap II rozpoczyna się później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia realizacji Etapu I, 
tj. podpisania przez Klienta protokołu, o którym mowa w punkcie II, Ośrodek KSU ma obowiązek 
zweryfikować i w razie potrzeby zaktualizować dane i rekomendacje zawarte w raporcie z Etapu 
I.  



 

 

3. Klient powinien wybrać, co najmniej jedną osobę (jeśli jest to możliwe, po jednej w każdym z 
wdrażanych obszarów), która będzie odpowiedzialna za wdrożenie rekomendacji w 
przedsiębiorstwie. Osoba lub osoby te wejdą w skład zespołu projektowego.  
4. Zespół projektowy powinien składać się z:  
4.1 Osoby lub osób uprawnionych do podejmowania w przedsiębiorstwie decyzji koniecznych 
do wprowadzenia rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień;  
4.2 Osoby lub osób odpowiedzialnych za wdrożenie rekomendowanych rozwiązań lub 
usprawnień po stronie Klienta;  
4.3 Konsultantów KSU reprezentujących Ośrodek KSU świadczący Usługę Szybkiej Optymalizacji;  
5. Etap II Usługi Szybkiej Optymalizacji powinien zostać zrealizowany w okresie 12 miesięcy. W 
uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia tego okresu.  
 
Potwierdzenie realizacji Etapu II  
6. Potwierdzeniem realizacji Etapu II jest podpisany przez Ośrodek KSU i Klienta protokół 
dokonania wdrożenia zawierający, co najmniej potwierdzenie:  
6.1 wdrożenia, w pełnym zakresie, co najmniej jednej ze wskazanych w raporcie z Etapu I 
rekomendacji ,  
6.2 należytego wykonania przez Ośrodek KSU Etapu II Usługi Szybkiej Optymalizacji.  
7. Czas realizacji Etapu II u jednego Klienta nie powinien przekroczyć 35 godzin. Koszt Etapu II 
nie powinien przekroczyć 6.700 zł.  
UWAGA: Usługa systemowa KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami 
przedsiębiorstwa jest odpłatna. Klient ponosi opłatę w minimalnej wysokości 30% wartości 
usługi.  

§ 4. Uczestnictwo w projekcie 
 
1. Projekt skierowany jest wyłącznie do:  
a. mikro- i małych przedsiębiorców1 i ich pracowników2,  
b. przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o pomoc de minimis3.  
 

                                                 
1
 Klasyfikacja mikro- i małego przedsiębiorcy odbywa się w oparciu o Definicję mikro, małego i średniego 

przedsiębiorstwa zawartą w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne 

rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE z 2008 r., L Nr 214/3 z 09.08.2008) 
2
 W rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 

94 z późn. zm.). 
3
 Pomoc de minimis nie może zostać udzielona podmiotowi, który w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch 

poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, 

której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, 

a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000 

euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 

udzielenia pomocy. Wyłączeniu z pomocy de minimis podlega przedsiębiorstwo, które jest w trudnej sytuacji 

ekonomicznej, a więc:  

- w przypadku spółki akcyjnej, z o.o. oraz komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% 

kapitału zarejestrowanego (zakładowego, zapasowego, rezerwowego oraz kapitału z aktualizacji wyceny), w tym 

wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa wysokości tego kapitału,  

- w przypadku spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz cywilnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 

50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki, w tym wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa 

wysokości tego kapitału,  

- spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym lub naprawczym.  

Wszystkie powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie. 



 

 

2. Pierwszeństwo w dostępie do projektu będą miały mikro- i małe przedsiębiorstwa na 
wczesnym etapie działalności tzn. prowadzące działalność gospodarczą w okresie krótszym niż 2 
lata na dzień podpisywania umowy dotyczącej udziału w Projekcie.  
 

§ 5. Warunki uczestnictwa w projekcie 
 
1. Obowiązkiem każdego uczestnika Projektu jest:  
a. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem  

b. przedłożenie następujących dokumentów rekrutacyjnych:  
 
- Formularz zgłoszeniowy,  
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.  
- Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis,  
c. w momencie zakwalifikowania do projektu dostarczenie poniższych dokumentów:  
 
- Umowa,  
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie,  
- Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,  
- kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie uczestnik otrzymał w okresie 
bieżącego roku kalendarzowego, w którym uczestnik przystąpił do Projektu oraz dwóch 
poprzedzających lat kalendarzowych / oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym 
okresie,  
- kopie sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z 
przepisami o rachunkowości (jeśli dotyczy).  
2. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w biurze projektu: Pl. Ks. J. Poniatowskiego2, 27-
600 600 Sandomierz, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, ze strony 
internetowej projektu www.opiwpr.org.pl lub drogą mailową pod adresem e-mail: 
a.zajac@opiwpr.org.pl   

3. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć bezpośrednio do biura projektu lub drogą 
elektroniczną.  
4. Złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych nie jest jednoznaczne z 
przyjęciem do projektu.  

5. Dostarczenie kompletu wypełnionych dokumentów, spełnienie wymogów formalnych 
określonych dla projektu oraz pozytywna weryfikacja w procesie rekrutacji to warunki 
niezbędne do przyjęcia kandydata do projektu. Zebrane dane będą wykorzystywane do 
monitoringu i ewaluacji PO KL w trakcie trwania projektu, a także w możliwym badaniu 
ewaluacyjnym przeprowadzonym po zakończeniu projektu.  

6. Planowana liczba usług zrealizowanych w ramach projektu wynosi 15 usług (Etap I) / 13 usług 
(Etap II).  

7. W przypadku niedostatecznej liczby zgłoszeń uczestników, terminy postępowania 
rekrutacyjnego oraz pozostałe terminy realizacji projektu mogą ulec przesunięciu.  

 
§ 6. Obowiązki uczestników projektu 

 
1. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w projekcie zgodnie z ustalonym harmonogramem 
spotkań.  

2. Uczestnik zobowiązuje się ponadto do:  

http://www.opiwpr.org.pl/
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a. rzetelnego i zgodnego z prawdą wypełniania wszystkich przedstawionych mu przez 
organizatora dokumentów związanych z uczestnictwem w projekcie;  

b. poddania się badaniom ewaluacyjnym;  

c. zachowania dobrych obyczajów w trakcie trwania uczestnictwa w zajęciach objętych 
projektem, a w szczególności do zachowania zgodnego z powszechnie przyjętymi zasadami i 
normami społecznymi;  
d. pokrycia wkładu własnego w wysokości co najmniej 30% kosztów tej usługi,  

e. czynnego uczestniczenia w świadczeniu usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej 
optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa, a w szczególności do wyznaczenia w 
ramach świadczenia usługi w etapie II co najmniej jednej osoby, która będzie odpowiedzialna za 
wdrożenie rekomendacji w przedsiębiorstwie,  

f. zapewnienia, że jego przedstawiciele biorący udział w procesie świadczenia usługi będą 
aktywnie współpracowali z konsultantami Realizatora Projektu.  
3. Naruszenie któregokolwiek z zobowiązań może skutkować rozwiązaniem umowy i uważane 
będzie jako przerwanie udziału w projekcie z przyczyn zależnych od uczestnika.  
 

§ 7. Warunki rezygnacji z udziału w projekcie 
 
1. Uczestnik projektu może zrezygnować z udziału w projekcie przed zawarciem umowy - w 
przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, a po jej podpisaniu - umowa ulega rozwiązaniu 
wyłącznie na warunkach w niej wskazanych.  

2. W przypadku rezygnacji uczestnika w projekcie Realizator Projektu dopuszcza możliwość 
przystąpienia do projektu osoby z listy rezerwowej uczestników projektu.  
 

§ 8. Postanowienia końcowe 
 
1. Organizator ze względu na realizację założonych we wniosku wskaźników, zastrzega sobie 
prawo do ustalenia ostatecznej listy uczestników.  

2. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi Klientowi. Realizator Projektu zastrzega sobie 
prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w przypadku, gdyby było to konieczne z 
uwagi na zmianę warunków umowy o dofinansowanie, a także w przypadku pisemnego zlecenia 
wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji Wdrażającej, bądź innych organów lub 
instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu.  

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania 
umowy o dofinansowanie.  

4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1 i 2 uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia 
wobec Realizatora Projektu.  

5. W sprawach nieregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
przepisy Prawa Europejskiego i Prawa Krajowego dotyczące Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  
 
6. Regulamin i jego zmiany publikowane są na stronie internetowej www.agm-konsulting.pl.  
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2014. 


