
 

                                                                                                                                       
 

Zasady zwrotu dokumentu stanowiącego zabezpieczenie Umowy na otrzymanie 
dotacji, Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz Aneksu 
do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach 
projektu pn. „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” 
 
 

I. 
1. Niniejsze Zasady obowiązują wszystkich Uczestników Projektu (Przedsiębiorców). 
2. Warunki zwrotu dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy udzielonego wsparcia określają 
następujące dokumenty: 
1) obowiązujące Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej                    
w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020, 
2) obowiązujący Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości                             
w projekcie pn. „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” realizowanym przez Stowarzyszenie „Promocja 
Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie ze Strzeleckim Centrum Obsługi Biznesu oraz Domem 
Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, OSI VII 
Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, 
w tym: 
odpowiednie zapisy Umowy na otrzymanie dotacji, Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia 
pomostowego oraz Aneksu do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. 
 
 

II. 
1. Dokument stanowiący zabezpieczenie Umowy na otrzymanie dotacji, Umowy na otrzymanie 
podstawowego wsparcia pomostowego oraz Aneksu do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia 
pomostowego w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową zostanie zwrócony 
Uczestnikowi Projektu (Przedsiębiorcy):  
- na jego pisemny Wniosek (wzór Wniosku stanowi Załącznik nr 1) po całkowitym rozliczeniu przez 
Beneficjenta udzielonego wsparcia finansowego  
oraz 
- po spełnieniu przez Uczestnika Projektu (Przedsiębiorcy) wymogu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez okres 12 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej określonej we 
wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej (lub daty zarejestrowania w 
Krajowym Rejestrze Sądowym) i obowiązkowym potwierdzeniu tego faktu dokumentami wymienionymi 
w punkcie 2 w terminie 3 tygodni od daty upływu dwunastomiesięcznego okresu prowadzenia 
działalności gospodarczej. 
2. Uczestnik Projektu (Przedsiębiorca) zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów 
potwierdzających fakt prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej: 
- oryginał zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek, 
- oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan 
zaległości, 
- oświadczenie Przedsiębiorcy o wysokości przychodu i/lub wartości produkcji osiągniętych w 
ciągu pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej (wzór Oświadczenia stanowi Załącznik 
nr 2). 
 
Uwaga!  
Odbiór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową może nastąpić dopiero po potwierdzeniu faktu 
prowadzenia działalności gospodarczej za okres pełnych 12-miesięcy liczonych od daty 
rozpoczęcia działalności gospodarczej, w związku z czym zarówno zaświadczenie z ZUS jak i 
zaświadczenie z US muszą być wystawione po upływie tego terminu. 
(Przykład: dla Przedsiębiorców, których data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 
przypadła na dzień 05.09.2017r. – okres pełnych 12-miesięcy upływa w dniu 04.09.2018r.). 
 
 



 

                                                                                                                                       
 

III. 
1. Po odbiór weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową należy stawić się osobiście  w 
Biurze Projektu, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu konkretnego terminu (tj. dnia i godziny) - 
Tel.: 77/456-56-00, w terminie 3 tygodni od daty upływu dwunastomiesięcznego okresu prowadzenia 
działalności gospodarczej.  
2. Przedsiębiorca jest zobowiązany mieć przy sobie aktualny dowód osobisty, ponieważ tylko po jego 
okazaniu będzie możliwy odbiór weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową. 
3. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową zostanie zwrócony Przedsiębiorcy po całkowitym 
rozliczeniu wsparcia finansowego, w tym rozliczeniu kwoty wynikającej ze zwrotu zapłaconego podatku 
VAT zgodnie z „Zasadami Rozliczania Kwoty Wynikającej Ze Zwrotu Zapłaconego  Podatku VAT w ramach 
otrzymanej dotacji, podstawowego wsparcia pomostowego oraz przedłużonego wsparcia pomostowego w 
projekcie pn. „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4”. 
4. Do Wniosku o wydanie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową należy przedłożyć 
dokumenty potwierdzające fakt prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej wymienione w 
rozdziale II pkt.2 niniejszych Zasad. 
 
 
Uwaga! 
Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż zgodnie z zapisami §7 Umowy na otrzymanie dotacji oraz 
§7 Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego - nie wywiązanie się przez 
Przedsiębiorcę z dostarczenia dokumentów omawianych w niniejszych Zasadach może skutkować 
rozwiązaniem w/w Umów oraz zwrotem otrzymanych środków finansowych wraz z należnymi 
odsetkami. 
 
 

IV. 
Załączniki: 
Załącznik nr 1: Wzór Wniosku o wydanie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową. 
Załącznik nr 2: Wzór Oświadczenia o wysokości przychodu i/lub wartości produkcji osiągniętych w ciągu 
pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej. 

 


