Zmiany w regulaminie
1. KWALIFIKOWALNOŚĆ PODATKU VAT - Wydatkowanie dotacji musi być realizowane
przez Beneficjenta pomocy zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) oraz zgodnie z
przepisami prawa krajowego. Beneficjent pomocy zobowiązuje się do przekazania
całej kwoty środków uzyskanych w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na
pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
2. W przypadku przedłużenia wsparcia pomostowego w formie finansowej powyżej 6
miesięcy trwałość utworzonego miejsca pracy wynosi 6 miesięcy od zakończenia
wsparcia pomostowego w formie finansowej.
3. OSOBA BEZROBOTNA (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), tj. osoba, o której mowa w art. 1
ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a– g, lit. i, j, l oraz osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ha,
która bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotna była zatrudniona nieprzerwanie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy, oraz osobę,
o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 i 4, niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy
zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy
obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej
albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co
najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem
uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z
zakresu programu nauczania tej szkoły lub w szkole wyższej, gdzie studiuje na studiach
niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego
lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej
4. UCZESTNIK/UCZESTNICZKA PROJEKTU – członkowie grupy inicjatywnej (osoby
fizyczne i/lub podmioty) uprawnieni do utworzenia przedsiębiorstwa społecznego/
przedsiębiorstwo społeczne spełniające kryteria uczestnictwa w projekcie, deklarujące
utworzenie miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej i zainteresowane
otrzymaniem wsparcia w tym zakresie.
Wsparcie w postaci dotacji może być kierowane wyłącznie do osób bezrobotnych, które:
A. są najbardziej oddalone od rynku pracy, a więc takie, które oprócz bezrobocia
doświadczają wykluczenia na podstawie innych przesłanek wykluczających i wpisują
się w definicję osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj:
1. osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy
społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj:
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
a. ubóstwa;
b. sieroctwa;
c. bezdomności;
d. bezrobocia;
e. niepełnosprawności;
f. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
g. przemocy w rodzinie;

h. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
i. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
j. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej
status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub
d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
k. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
l. alkoholizmu lub narkomanii;
m. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
n. klęski żywiołowej lub ekologicznej.
2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym, tj. osób:
a. bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w
rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
b. uzależnionych od alkoholu,
c. uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
d. chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
e. długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy,
f. zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem,
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
g. uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu
przepisów o pomocy społecznej,
h. osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
i. osób, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację
życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych
potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz
uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym,
społecznym i rodzinnym
3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz
rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o
których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej;
4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania
demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o
postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);
5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
6. osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z

zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);
7. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub
opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem
z niepełnosprawnością;
8. osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r.
poz. 149, z późn. zm.);
9. osoby niesamodzielne;
10. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań
11. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
i/ lub
B. są osobami zakwalifikowanymi do III profilu pomocy, o którym mowa w Ustawie o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004, w
szczególności osobami, które uczestniczyły w usługach aktywnej integracji o
charakterze społecznym.
Zmiana w umowie:
1.

Warunkiem wypłaty wsparcia o którym mowa w ust. 1 podpunkt a-b jest przedłożenie
Beneficjentowi kopii aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS pracowników,
na których udzielane jest wsparcie bezzwrotne finansowe,

