Projekt ,,Przedsiębiorczość szansą dla kobiet”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Warszawa, dnia 04 maja 2010 r.

Zabezpieczenie zwrotu otrzymanej jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w
ramach projektu „Przedsiębiorczość szansą dla kobiet“ współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie uchwały nr 1965/267/09 Zarządu
Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lipca 2009 r.
Formami zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków mogą być:
1. Weksel z poręczeniem wekslowym (awal).
2. Akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez Uczestnika Projektu do wysokości
przyznanych środków wraz z należnymi odsetkami, zawierający zgodę współmałżonka na poddanie
się egzekucji obejmujący okres od dnia wypłaty środków do dnia rozliczenia przez Beneficjenta w
100 % środków otrzymanych w ramach udzielonej dotacji oraz po spełnieniu przez Uczestnika
projektu wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy, jednak nie
wcześniej niż do czasu zatwierdzenia rozliczenia projektu Beneficjenta przez IP II stopnia.

Warunki poręczenia wekslowego
1. Dwóch poręczycieli.
2. Poręczycielem, który udziela poręczenia wekslowego - weksla własnego in blanco, zgodnie z
deklaracja wekslową, wystawionym przez Uczestnika Projektu może być: osoba fizyczna w
wieku do 70 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:
a) była zatrudniona przez okres, co najmniej jednego roku przed datą zawarcia umowy o
udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorstwa i pozostaje w stosunku pracy z
pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości lub prowadziła przez taki sam
okres działalność gospodarczą, która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości,
a osoba prowadząca w/w działalność nie posiada zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych i Urzędzie Skarbowym z tytułu jej prowadzenia lub pobierała emeryturę,
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b) uzyskała w okresie jednego roku przed dniem zawarcia umowy o udzielenie jednorazowej
dotacji na rozwój przedsiębiorstwa, średnie miesięczne dochody w wysokości nie mniej niż
2 500,00 zł brutto,
c) jest zatrudniona na czas nieokreślony bądź określony dłuższy niż czas trwania projektu lub
posiada prawo do emerytury lub renty stałej,
d) w chwili udzielenia poręczenia nie posiada żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi
oraz nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji spadkowej lub
egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do niej nie toczą się żadne postępowania
sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań prawnych.
2. W celu udokumentowania spełnienia przez poręczyciela ww. wymogów, Uczestnik Projektu
razem z wekslem in blanco i deklaracją wekslową przedłoży Beneficjentowi stosowne
dokumenty, w tym w szczególności:
a) dowód osobisty
b) zaświadczenie o zatrudnieniu i osiągniętych w okresie jednego roku przed datą zawarcia
umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorstwa średnich
miesięcznych dochodach,
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenia: z Urzędu
Skarbowego o osiągniętych dochodach w okresie jednego roku przed datą zawarcia umowy o
udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorstwa i brak zaległości z tytułu
podatków, z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczeniu
zdrowotnym,
d) decyzję o przyznaniu emerytury lub renty stałej oraz dowody potwierdzające otrzymanie 12
ostatnich emerytur lub rent,
e) oświadczenie o aktualnych zobowiązaniach finansowych z określeniem wysokości
miesięcznej spłaty zadłużenia,
f) oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz nie jest
dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji spadkowej lub egzekucji
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administracyjnej, a także w stosunku do niej nie toczą się żadne postępowania sądowe lub
administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań prawnych.
3. W przypadku pozostawania w związku małżeńskim wymagana jest zgoda małżonka na złożenie
poręczenia. W przypadku rozdzielności majątkowej należy dołączyć orzeczenie sądu.
4. W przypadku nie pozostawania w związku małżeńskim wymagane jest złożenie oświadczenia.
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Wojewódzkiego Urzędu Pracy zgłosić się osobiście celem podpisania poręczenia wekslowego.
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