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Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, iż z dniem 15.07.2022 r. został zmieniony Regulamin przyznawania środków 
finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej.  

Zmianie uległy następujące zapisy: 

• § 1 

Zapis przed zmianą: 

„Biuro projektu – oznacza miejsce, w którym realizowany jest projekt przez zespół projektowy. 

Biuro projektu znajduje się przy ul. Grodzkiej 14 w Lublinie 20-112 Lublin, adres email: 

bizneslubelskie@los.lublin.pl ; nr tel: 507 153 337 Biuro projektu czynne jest w dni robocze od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 16.00”. 

Zapis po zmianie: 

„Biuro projektu – oznacza miejsce, w którym realizowany jest projekt przez zespół projektowy. 

Biuro projektu znajduje się przy ul. Grodzkiej 14 w Lublinie 20-112 Lublin, adres email: 

bizneslubelskie@los.lublin.pl ; nr tel: 507 153 440 Biuro projektu czynne jest w dni robocze od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 16.00”. 

 

Uzasadnienie zmian: 

Zmiana spowodowana zmianą Koordynatora projektu. 

• § 4 ust. 3 

Zapis przed zmianą: 

„Korekty błędów formalnych należy dokonać, w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, 

zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji określoną w §1 niniejszego Regulaminu. 

W celu przyspieszenia procedury korekty błędów formalnych, Beneficjent rekomenduje wizytę 

osobistą Uczestnika w Biurze Projektu.” 

 

Zapis po zmianie: 

„Korekty błędów formalnych należy dokonać, w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, 

zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji określoną w §1 niniejszego Regulaminu. 

W celu przyspieszenia procedury korekty błędów formalnych, Beneficjent rekomenduje wizytę 

osobistą Uczestnika w Biurze Projektu.” 
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Uzasadnienie zmian: 

Zmiana jest konieczna z uwagi na harmonogram realizacji projektu. 

• § 5 ust. 12 

Zapis przed zmianą: 

„Podpisane własnoręcznie odwołanie powinno zostać złożone w formie pisemnej, zgodnie z definicją 

skutecznego doręczenia informacji w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej 

informacji o wynikach oceny merytorycznej biznesplanu. W celu przyspieszenia procedury, 

Beneficjent rekomenduje osobiste doręczenie dokumentów do Biura Projektu. Odwołanie złożone 

po ww. terminie nie podlega rozpatrzeniu przez ekspertów niezależnych.” 

 

Zapis po zmianie: 

 „Podpisane własnoręcznie odwołanie powinno zostać złożone w formie pisemnej, zgodnie z definicją 

skutecznego doręczenia informacji w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej 

informacji o wynikach oceny merytorycznej biznesplanu. W celu przyspieszenia procedury, 

Beneficjent rekomenduje osobiste doręczenie dokumentów do Biura Projektu. Odwołanie złożone 

po ww. terminie nie podlega rozpatrzeniu przez ekspertów niezależnych” 

Uzasadnienie zmian: 

Zmiana jest konieczna z uwagi na harmonogram realizacji projektu. 

• § 5 ust. 15 

Zapis przed zmianą: 

„W terminie 5 dni roboczych od otrzymania odwołania, wyznaczony ekspert niezależny dokonuje 

analizy zasadności odwołania i ponownej oceny biznesplanu. Powtórnej oceny nie mogą dokonywać 

Eksperci niezależni biorący udział w pierwotnej ocenie, ani ekspert dotacyjny, który dokonał oceny 

formalnej biznesplanu. Ekspert niezależny dokonujący ponownej oceny biznesplanu w trybie 

odwoławczym, nie może również zapoznawać się z jego poprzednią oceną.” 

 

Zapis po zmianie: 

„W terminie do 5 dni roboczych od otrzymania odwołania, wyznaczony ekspert niezależny 

dokonuje analizy zasadności odwołania i ponownej oceny biznesplanu. Powtórnej oceny nie mogą 
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dokonywać Eksperci niezależni biorący udział w pierwotnej ocenie, ani ekspert dotacyjny, który 

dokonał oceny formalnej biznesplanu. Ekspert niezależny dokonujący ponownej oceny biznesplanu 

w trybie odwoławczym, nie może również zapoznawać się z jego poprzednią oceną.” 

Uzasadnienie zmian: 

Zmiana jest konieczna z uwagi na harmonogram realizacji projektu. 

• § 5 ust. 18 

Zapis przed zmianą: 

„W terminie 5 dni roboczych od zakończenia procedury odwoławczej, Projektodawca informuje 

Uczestnika Projektu o sposobie rozpatrzenia złożonego odwołania, dołączając kserokopie Karty 

oceny biznesplanu (z zachowaniem ochrony danych osobowych osób oceniających).” 

 

Zapis po zmianie: 

„W terminie d o  5 dni roboczych od zakończenia procedury odwoławczej, Projektodawca 

informuje Uczestnika Projektu o sposobie rozpatrzenia złożonego odwołania, dołączając 

kserokopie Karty oceny biznesplanu (z zachowaniem ochrony danych osobowych osób 

oceniających). 

Uzasadnienie zmian: 

Zmiana jest konieczna z uwagi na harmonogram realizacji projektu. 

• § 5 ust. 22 

Zapis przed zmianą: 

„W ramach projektu łącznie podczas trzech naborów wsparcie w postaci przyznania środków na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej i/lub wsparcia pomostowego otrzyma maksymalnie 76 

Uczestników projektu z uwzględnieniem, że: 

a) w pierwszym naborze – zostanie wybranych 25 pozytywnie ocenionych biznesplanów z 

najwyższą zdobytą liczbą punktów; 

b) w drugim naborze – zostanie wybranych 25 pozytywnie ocenionych biznesplanów z 

najwyższą zdobytą liczbą punktów; 

c) w trzecim naborze zostanie wybranych 26 pozytywnie ocenionych biznesplanów z najwyższą 

zdobytą liczbą punktów.” 

Zapis po zmianie: 
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„W ramach projektu łącznie podczas dwóch naborów wsparcie w postaci przyznania środków na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej i/lub wsparcia pomostowego otrzyma maksymalnie 76 

Uczestników projektu z uwzględnieniem, że: 

a) w pierwszym naborze – zostanie wybranych 49 pozytywnie ocenionych biznesplanów z 

najwyższą zdobytą liczbą punktów; 

b) w drugim  naborze – zostanie wybranych 27 pozytywnie ocenionych biznesplanów z 

najwyższą zdobytą liczbą punktów;” 

Uzasadnienie zmian: 

Zmiana jest konieczna z uwagi na harmonogram realizacji projektu. 

• § 7 ust. 1 

Zapis przed zmianą: 

„Uczestnik projektu zobowiązuje się do wydatkowania wsparcia finansowego z najwyższym 
stopniem staranności.” 

Zapis po zmianie: 

„Uczestnik projektu zobowiązuje się do wydatkowania wsparcia finansowego z najwyższym 

stopniem staranności do 3 miesięcy od otrzymania środków na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej (termin może ulec wydłużeniu tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach z 

przyczyn niezależnych od Uczestnika/czki Projektu)”. 

Uzasadnienie zmian: 

Zmiana jest konieczna z uwagi na harmonogram realizacji projektu. 

 

 

 

 

 

 


